
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 الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 معيد 6467820صفر51ماحمد ضياء ياسين عوده221751018003 1  0.00

81 معيد 680صفر53صفر70ماحمد عباس هادي حسن221751018004 2  0.00

66 ناجح 575563635069423احمد علي تموز عودة221751018006 3  60.43

80 معيد 5842625256620اركان غالي شريده فتات221751018008 4  0.00

65 معيد 0صفر5027503134اسعد ضاحي سوادي منصور221751018009 5  0.00

78 معيد 0صفر2750صفرصفر57امير داخل عويد محسن221751018010 6  0.00

81 معيد 0صفر5825573431انور حيدر حسن مجلي221751018011 7  0.00

69 معيد 830صفر56395420انور محسن كريم كاظم221751018012 8  0.00

85 معيد 0مممممصفرايوب سعد فاضل مطير221751018013 9  0.00

84 ناجح 706958506170462جعفر حازم ثامر عبيد221751018014 10  66.00

85 معيد 640صفرم655078جعفر م حبيب داخل221751018015 11  0.00

76 معيد 5139693234520حازم سلمان مهوس شريده221751018016 12  0.00

84 معيد 0صفرعشرم632551حاكم خلف علي ضاحي221751018017 13  0.00

82 معيد 770م50صفر62محسن علي زينل حسين221751018018 14  0.00

صفر معيد 0مممصفر36محسين احمد سالم عبد221751018020 15  0.00

83 معيد 5665633550710حسين خضر عزيز م صالح221751018021 16  0.00

87 معيد 816257760صفر75حسين صلح سالم م221751018022 17  0.00

77 معيد 790صفرصفر62صفر60حسين علء حسين حمود221751018023 18  0.00

85 معيد 6524605257640حسين علي صبار عبد النبي221751018024 19  0.00

77 معيد 3640620صفر5243حسين علي كاظم م221751018026 20  0.00

60 معيد 0%13م%11صفر5230حسين ليث كولي عبد العالي221751018027 21  0.00

76 ناجح 715082506371463حمزة احمد عبد الحسن جبر221751018028 22  66.14

89 ناجح 667790587674530حمزة حكمت جبار شمخي221751018029 23  75.71

78 معيد 5036562534360سجاد خالد مطشر عذيب221751018032 24  0.00

50 معيد 0ممممممطالب ذياب حسين عريبي221751018034 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

85 معيد 810م8450صفر61عباس صبري عودة شبيلي221751018036 26  0.00

84 معيد 3834592331250عباس طالب جاسم م221751018037 27  0.00

71 معيد 5238695064730عباس علي حسين نعيمه221751018040 28  0.00

85 معيد 0صفر51753432صفرعبد الهادي م علي بشار جفات221751018043 29  0.00

90 ناجح 605575746877499عدي حسان جبر علوش221751018044 30  71.29

81 معيد 676675770م66علي جاسم عوده شبيلي221751018047 31  0.00

71 معيد 3450370م5028علي حميد دبي رداد221751018048 32  0.00

89 معيد 766367820صفر69علي راجي مكطوف ثجيل221751018049 33  0.00

92 معيد 566671590صفر57علي عبد الكريم عبد الحسين علوي221751018053 34  0.00

91 ناجح 726070506857468علي كاظم جهاد كزار221751018054 35  66.86

81 معيد 6676560م50معلي كاظم مجيد عمر221751018055 36  0.00

88 ناجح 655759596267457علي م غالي عبد221751018057 37  65.29

81 معيد 380صفر56776638علي ناصر شريف عبد221751018058 38  0.00

67 معيد 0م82م635072عمار رشيد حسن ناهي221751018060 39  0.00

78 معيد 0صفر3438صفر4250غزوان كريم كاطع جبر221751018061 40  0.00

77 معيد 0صفر51م52صفرصفركرار تايه حسن ناهي221751018063 41  0.00

73 معيد 26250%57435014م احمد جبار عجيل221751018068 42  0.00

52 معيد 280صفرصفر56صفر50م المهدي صادق مطشر نجم221751018069 43  0.00

78 معيد 0%8515م623374م حسن جاسم م221751018071 44  0.00

م معيد 50740م817385م فاضل خماس ياسين221751018073 45  0.00

80 معيد 350مصفر58مصفرم قاسم فليح شذر221751018074 46  0.00

81 معيد 0صفر50م505050مرتضى رحيم هاشم عليوي221751018076 47  0.00

78 معيد 6335583250640مصطفى م حسن معلي221751018078 48  0.00

82 معيد 5050613640500منصور لفته شريده فتات221751018080 49  0.00

91 معيد 0صفر74م6476صفرمنير غازي فليح عبد العباس221751018081 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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المعدل

التطبيقي

87 معيد 660مصفر71م57موسى علي موسى عزيز221751018082 51  0.00

73 معيد 0مصفرصفر69صفرصفرهيثم خليف رفيش عريان221751018083 52  0.00

66 معيد 370صفر%206112صفروليد م فاضل مطير221751018084 53  0.00
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