
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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

64 ناجح 615062635050400الحر عباس صكر عكله221751002010 1  57.14

83 ناجح 617469645364468أبراهيم حيدر ابراهيم داشر221851002001 2  66.86

غ راسب 0غغغ637457أمير علي شنان عطيه221851002002 3  0.00

94 راسب 74880صفر898170احمد حيدر خضير سعدون221851002004 4  0.00

82 راسب 690غغ606861احمد عطشان عبد يوسف221851002005 5  0.00

72 راسب 5077694057500احمد كاظم حسين علي221851002006 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد هيثم صكبان ناصر221851002007 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد يوسف بدن مطر221851002008 8  0.00

85 ناجح 645782948578545اسامه حسين محمد محسن221851002009 9  77.86

84 ناجح 687566966090539جعفر عدنان غركان رديني221851002014 10  77.00

73 راسب 4250625666650جعفر موسى قاسم لعيبي221851002015 11  0.00

81 ناجح 748663506962485حسن سعد عبد المير عليوي221851002020 12  69.29

غ راسب 7274575070620حسن عبد الهادي حنظل عوده221851002021 13  0.00

82 راسب 64670صفر638072حسن محسن ياسر حسين221851002023 14  0.00

91 ناجح 838974658694582حسين جاسب عباس جبر221851002027 15  83.14

75 راسب 500غغغغ50حسين جليل شلكه علوي221851002028 16  0.00

88 ناجح 646681506771487حسين ضياء قاسم ياسر221851002030 17  69.57

70 راسب 5071535035320حسين كاظم ثجيل مزعل221851002032 18  0.00

74 راسب 540%5069352719حسين محمد عبد هادي221851002034 19  0.00

72 راسب 650غ50695162حسين محمد علي حسين221851002035 20  0.00

98 ناجح 619970507981538حسين مظفر ياسر احمد221851002036 21  76.86

96 ناجح 567667625950466حيدر باسم حسين محمد221851002037 22  66.57

90 راسب 5477713842600زين العابدين رزاق تايه علي221851002042 23  0.00

97 راسب 63660غ647680سجاد احمد عبد مهوس221851002043 24  0.00

66 راسب 6756692650560سجاد سمير مطشر عبد الرزاق221851002045 25  0.00
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80 راسب 500%6058685019سجاد عبد المير خير ا عرار221851002046 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد علي جبار دعيم221851002047 27  0.00

91 ناجح 587981765070505سجاد محمد ثامر سعدون221851002048 28  72.14

91 ناجح 566750605263439سجاد مكي معارج عليوي221851002049 29  62.71

73 ناجح 555652505553394سجاد يونس جبار صالح221851002050 30  56.29

54 راسب 0غغغ778063سيف احمد علي محمد221851002052 31  0.00

93 ناجح 939089729392622سيف ذو الفقار مهند نعيم مهدي221851002053 32  88.86

93 ناجح 918788749284609عباس جبار ناصر شداد221851002055 33  87.00

93 راسب 950غ918694غعباس جعفر زبيل جاسم221851002056 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس رمضان خلف محمد221851002057 35  0.00

غ راسب 0غغغغ82غعبد ا حامد داخل راضي221851002058 36  0.00

85 ناجح 557452616650443عبد ا كريم محمد عاشور221851002060 37  63.29

غ راسب 0غغغغغغعكله بروان عاجل حسين221851002061 38  0.00

84 راسب 0غ52غ687652علي احمد صالح تقي221851002062 39  0.00

غ راسب 7182780غغغعلي حازم بهلول حسين221851002064 40  0.00

93 ناجح 618170826293542علي حسين عبد الرضا عبد الرزاق221851002065 41  77.43

80 راسب 5341620غ5776علي حسين عوده داوم221851002066 42  0.00

95 ناجح 737074565566489علي راضي حوار لفته221851002070 43  69.86

غ راسب 0غغغغغغعلي سعود مزهر سرفان221851002073 44  0.00

غ راسب 0غغغغ5050علي صلح مهدي لفته221851002075 45  0.00

79 راسب 0غ5050غغ57علي عبد الحسين مهوس حناوي221851002077 46  0.00

99 ناجح 879395989092654علي فاضل غضبان جبر221851002079 47  93.43

90 ناجح 889895739495633علي قحطان عدنان عبد221851002080 48  90.43

81 ناجح 746576679383539علي كريم لفته عوده221851002081 49  77.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي محمد احمد محمد221851002082 50  0.00
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78 راسب 5176634034500علي محمد صالح غافل221851002083 51  0.00

83 ناجح 506864715350439علي محمد عثمان موسى221851002084 52  62.71

86 راسب 570%5060645017كرار ثائر حبيب علي221851002087 53  0.00

غ راسب 70860غ56غ72كرار كاظم قاسم عليوي221851002089 54  0.00

75 راسب 0غغغغغ50كرار محمد سدخان صالح221851002090 55  0.00

85 راسب 50580غ7871غمحمد باقر نعيم حسن221851002092 56  0.00

94 ناجح 767376586450491محمد جليل ابراهيم داشر221851002093 57  70.14

93 راسب 67610غ61غ66محمد حميد ناصر عايد221851002095 58  0.00

98 ناجح 748978688084571محمد سعد عبد الرزاق كاظم221851002096 59  81.57

88 ناجح 778775637995564محمد صادق اياد عزيز كاظم221851002097 60  80.57

غ راسب 0غغغ74غغمحمد عامر نعمة علي221851002098 61  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد عبد ا منيور طربوش221851002099 62  0.00

97 ناجح 919887938783636محمد عدنان شلكه علوي221851002100 63  90.86

88 راسب 550%5850685614محمد علء حسين عباس221851002101 64  0.00

90 ناجح 749387648888584محمد علي صبري اركان خضير221851002102 65  83.43

93 ناجح 889781919075615محمد محسن كاطع درج221851002105 66  87.86

94 ناجح 8592949796100658محمد محمد عبد العباس حنون221851002106 67  94.00

96 ناجح 609581678773559محمد هادي منجل سعيد221851002107 68  79.86

غ راسب 0غغغغغغمحمود فارس محسن مطرود221851002108 69  0.00

غ راسب 0غغ87غ8991مصطفى حسين بشاره صالح221851002113 70  0.00

86 ناجح 706460505857445مصطفى حيدر كشمر حسين221851002114 71  63.57

صفر راسب 7475525673700مصطفى صباح منكر حسن221851002116 72  0.00

84 ناجح 656959506675468مصطفى طه صاحب فضيل221851002117 73  66.86

89 ناجح 706686635558487مصطفى كريم حسين محمد221851002118 74  69.57

90 راسب 3661302450500مصطفى محمد بدر نعمه221851002119 75  0.00

مدير المركز
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غ راسب 0غغغغغغمفلح ياسر حسين عيسى221851002121 76  0.00

84 ناجح 889570946774572منتظر سعيد سكر معاون221851002122 77  81.71

72 ناجح 557361695558443منير قيصر عبد عوده221851002123 78  63.29

86 راسب 860غ64766383مهدي طارق سلمان حسن221851002124 79  0.00

88 ناجح 938984818285602همام حسام كاطع كنهور221851002125 80  86.00
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