
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

66 معيد 300%16صفر502564احمد حسين عبد علي شاطي221751011002 1  0.00

م معيد 0مممممماحمد عبد الرضا حنون حسين221751011003 2  0.00

71 معيد 0%405060503816احمد قحطان عدنان فليح221751011004 3  0.00

74 معيد 300%504217%3417احمد نجم عبد عيسى221751011006 4  0.00

70 معيد 360مم503338اركان م جبار شلكه221751011007 5  0.00

م معيد 0ممممممامجد م عواد حسين221751011008 6  0.00

63 معيد 240%373314%4117باسل جواد مكطوف منشد221751011009 7  0.00

63 معيد 0م3550736333باقر علوي حسن ياسين221751011011 8  0.00

94 ناجح 727188977161554بدر ناصر عايد زغير221751011012 9  79.14

58 معيد 0ممصفر2637صفرثويني مطشر عدنان مخلف221751011013 10  0.00

69 معيد 5324605036360حازم علي حسوني عبد الحسين221751011014 11  0.00

59 معيد 0ممم302450حسن فيصل حسب صيهود221751011015 12  0.00

90 معيد 5732666872700حسن هداوي جبير ناصر221751011016 13  0.00

50 معيد 0ممم30%2418حسين سعيد حسين عبد221751011017 14  0.00

67 معيد 5070505035270حسين علي عبد حذيه221751011019 15  0.00

91 معيد 570م72%16صفر64حسين نعيم مزهر سليمان221751011021 16  0.00

82 معيد 6352646142580حيدر باسم سلطان عبد221751011022 17  0.00

89 معيد 500صفرصفر77م59حيدر حسين عيال فضاله221751011023 18  0.00

56 معيد 200أربع%3419%3613حيدر شريف جبر ثامر221751011024 19  0.00

54 معيد 280%11صفر315050حيدر م حسين حمزه م221751011026 20  0.00

59 معيد 0%12%3312صفر3720حيدر مهدي صبر فرج221751011027 21  0.00

12% معيد 0ممصفرمممسامي عباس ناعم حسن221751011029 22  0.00

79 معيد 240م26صفر3920سجاد م بدن بدر221751011032 23  0.00

74 معيد 5038755450380سعد ساير داخل نايف221751011033 24  0.00

37 معيد 0ممم36صفر29سيف نجم عبد ا عبد الحسن221751011034 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

53 معيد 0ممم35%3214ضياء اسعد خضير عجيل221751011035 26  0.00

م معيد 0مممم3929عبد الحسين قمر ثامر جباره221751011036 27  0.00

76 معيد 5027326738360عبد العزيز سعود سلمان مهاوش221751011037 28  0.00

74 معيد 0صفر%19صفر58%3512عبد ا جمال كامل م221751011038 29  0.00

90 معيد 7165715840570عبد ا ناصر عايد زغير221751011040 30  0.00

66 معيد 200عشر37335028علي جاسم صبار جلب221751011042 31  0.00

64 معيد 0مصفر39245026علي حسين علي ذهيب221751011043 32  0.00

83 معيد 0صفر707450صفر68علي سعود سلمان مهاوش221751011044 33  0.00

70 معيد 0ممم%352719علي سمير عبد الرضا منين221751011045 34  0.00

60 معيد 3925502024340علي عبيد فصيخ هليل221751011047 35  0.00

82 معيد 0صفر5839صفر6250علي م كاظم شجر221751011050 36  0.00

84 ناجح 799388907186591علي محمود شاكر فاخر221751011051 37  84.43

77 معيد 0صفر603421م50علي وصفي طاهر عجلن221751011053 38  0.00

69 معيد 0مصفرصفر402427عيسى خليل ابراهيم رحومي221751011054 39  0.00

65 معيد 260%423114%4017كرار جبار مونس فيصل221751011057 40  0.00

71 معيد 280عشرصفر393270كرار وليد جبير خصاف221751011059 41  0.00

78 معيد 5039624033530مالك اسماعيل كاظم وريور221751011061 42  0.00

82 معيد 6036609355720م اسماعيل كاظم وريور221751011062 43  0.00

64 معيد 410م35665027م حسن م حسون221751011064 44  0.00

73 معيد 21340م332850م حسين علي غالي221751011065 45  0.00

91 ناجح 658375776256509م سعدي كاظم سماوي221751011066 46  72.71

م معيد 0ممممممم شاكر صباح عبد221751011067 47  0.00

84 معيد 510صفر56505736م علي شنشول راهي221751011069 48  0.00

79 معيد 50500م553674م مالك فيصل مزعل221751011070 49  0.00

69 معيد 210%2627502018مصطفى امين جمعه خلف221751011071 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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86 ناجح 697473966784549مصطفى سعود سلمان مهاوش221751011073 51  78.43

73 معيد 689188890مممصطفى عبد المير هليل دايخ221751011074 52  0.00

64 معيد 240مصفر502564منتظر حسن م عوده221751011075 53  0.00

82 معيد 6065633250620منتظر عبد الحسين شذر حسان221751011076 54  0.00

68 معيد 5859825937710هيثم عمار طالب صالح221751011081 55  0.00

83 ناجح 666882707574518وائل جواد مكطوف منشد221751011082 56  74.00

المشاركون

56 
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