
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 ناجح 705063595167458حسين ماجد عباس عودة221611001072 1  65.43

84 ناجح 575050535056400صلح شجر ردام حمود221611001112 2  57.14

86 ناجح 585852506567436م مازن خزعل نجم221611001226 3  62.29

91 راسب 0غ8599788093احمد حسين جاسم م221741001002 4  0.00

76 راسب 0غغغ52غ75احمد صباح حسن سلمان221741001004 5  0.00

98 ناجح 898657758191577احمد علي شهد مطلك221741001006 6  82.43

73 راسب 0غ50غ507650احمد كريم دمدوم مزعل221741001009 7  0.00

74 راسب 6037687776730احمد لطيف حياوي كعيد221741001010 8  0.00

70 راسب 0غغغغغغاحمد محسن عبود عبد ا221741001011 9  0.00

99 راسب 0غغغغغغاحمد ياسين مطر هاشم221741001013 10  0.00

78 راسب 0غ5466غ7468امين عبد المير محسن جياد221741001017 11  0.00

90 ناجح 828879838493599ايمن طه علي عبد الحسين221741001019 12  85.57

92 راسب 830صفر82867888ايمن يونس موسى حسين221741001020 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغجعفر حيدر حمد جبر221741001023 14  0.00

92 ناجح 899297858092627حسن حيدر حسن حبيب221741001025 15  89.57

94 ناجح 789690828898626حسن علي كاظم عنيد221741001026 16  89.43

77 راسب 560غغ54غ56حسن عوده م عباس221741001027 17  0.00

90 ناجح 635057506158429حسن قاسم ذهب محيبس221741001029 18  61.29

76 راسب 6182503435500حسن كريم حميد م221741001031 19  0.00

83 ناجح 506265686870466حسن م مطرود منشد221741001032 20  66.57

86 راسب 720غصفر697385حسن وحيد جري عذاب221741001034 21  0.00

84 راسب 5866414250500حسنين ربيع ذياب سهر221741001035 22  0.00

90 راسب 590غ68875965حسين داخل عطشان جاسم221741001037 23  0.00

98 ناجح 808569525671511حسين صباح سعدون ناصر221741001038 24  73.00

98 ناجح 969910098100100691حسين قاسم حمد جاسم221741001041 25  98.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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90 ناجح 656173597073491حسين مؤيد خضير حسين221741001042 26  70.14

98 ناجح 949610010010098686حسين منذر عبد الرضا علي221741001044 27  98.00

94 ناجح 687472728472536حيدر احمد عبد الحسين طليب221741001045 28  76.57

99 ناجح 657767817283544حيدر اياد راضي كشيش221741001046 29  77.71

98 ناجح 658270757561526حيدر ريحان جهاد مهلهل221741001047 30  75.14

96 ناجح 756179577673517حيدر شدهان نصار جوار221741001048 31  73.86

غ راسب 0غ7881775165حيدر نعيم عبد وكير221741001051 32  0.00

95 ناجح 627757667282511سجاد اياد نعيم حمد221741001059 33  73.00

95 راسب 6186950غ73غسجاد داخل مهدي وثيج221741001060 34  0.00

99 راسب 849494920غ81سعد عبد الرضا شناوه علوان221741001064 35  0.00

95 راسب 907481810صفرصفرسعد كامل رغال كزار221741001065 36  0.00

82 راسب 0غغ56غ6066شاكر ساهر عثمان هاشم221741001067 37  0.00

79 راسب 0غ5155غ5053عابر علي تعيب مجلي221741001069 38  0.00

70 راسب 5070500غ6050عباس عماد صباح عبد الحسين221741001072 39  0.00

83 ناجح 768280918272566عبد الرحمن حسين مسير كايم221741001073 40  80.86

91 راسب 0غغغ645650عبد ا حسن دخيل فشيخ221741001075 41  0.00

87 راسب 5162760غغ60علء عوده جاسم احمد221741001078 42  0.00

90 ناجح 8589931009493644علي الكبر صادق محسن حمود221741001079 43  92.00

75 راسب 0غغغغ6450علي حسين كاظم جاحد221741001082 44  0.00

88 ناجح 667263697660494علي رحيم محيبس علي221741001084 45  70.57

94 راسب 7169630غ79غعلي رضا يوسف راضي221741001085 46  0.00

92 ناجح 888369828889591علي سعد مسير زاير221741001087 47  84.43

98 ناجح 9095949089100656علي عطشان عمران فرحان221741001093 48  93.71

90 ناجح 648984749291584علي عقيل محسن مهدي221741001094 49  83.43

64 راسب 0غغغغغغعلي عماد مصطفى علي221741001095 50  0.00
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81 راسب 0غ7771غ74غعلي نسيم رزاق فزاع221741001099 51  0.00

83 راسب 0غغغغ6654علي نعيم هندي شلخ221741001100 52  0.00

88 راسب 0غغغ655050غسان عبيد علوان الهيمد221741001103 53  0.00

غ راسب 0غغغغغغفضل حسين علي زري221741001104 54  0.00

94 ناجح 8390808987100623كرار حيدر عكله ثجيل221741001107 55  89.00

93 راسب 0صفر9296صفر8390كرار حيدر عناد علي221741001108 56  0.00

90 ناجح 586865737877509مؤمل حسين مزهر كاظم221741001110 57  72.71

81 ناجح 627050776154455مؤمل خلف عبد علي221741001111 58  65.00

79 راسب 5850505139280مؤمل رعد نايف شكاحي221741001112 59  0.00

غ راسب 0غغغغغغمجتبى اسعد عبد شايع221741001114 60  0.00

69 راسب 0غغغغغغمجتبى سعد فرهود مطر221741001115 61  0.00

87 راسب 0غغغغغ67م حسام الدين صاحب فالح221741001118 62  0.00

99 ناجح 839298939793655م حيدر خضر عبد221741001120 63  93.57

88 ناجح 627050696667472م رياض عطيه غازي221741001123 64  67.43

82 راسب 650غغ646755م عباس اسماعيل عيسى221741001125 65  0.00

92 راسب 600غ64205930م عباس حسن يوسف221741001126 66  0.00

65 راسب 500غغ50غغم عبد العباس منشد جبر221741001127 67  0.00

95 ناجح 889470908782606م علء عبد الحسين موسى221741001129 68  86.57

93 راسب 0غ80غ807964م علي شنجار عوده221741001131 69  0.00

94 ناجح 828075587485548م علي صحن كريم221741001132 70  78.29

94 ناجح 696777507869504م علي طالب جابر سعيد221741001133 71  72.00

69 راسب 0غ56غغغ53م علي عبد ناصر221741001134 72  0.00

78 ناجح 659279848868554م علي قصي صالح فنجان221741001135 73  79.14

87 راسب 6854590غ6773م فهد خضر عبد221741001136 74  0.00

94 ناجح 689491505698551م ماجد بريسم شجير221741001137 75  78.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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82 راسب 620غغ616063محمود شاكر عبد الزهره دبيس221741001139 76  0.00

97 راسب 0غ7983غ74غمخلد غانم سلمان نايف221741001140 77  0.00

91 ناجح 657663515051447مرتضى حميد عبد الرضا عباس221741001141 78  63.86

غ راسب 0غغغغغغمرتضى عجيل جمعه خلف221741001142 79  0.00

61 ناجح 505259565552385مصطفى حميد عبد الهادي عبد الرضا221741001145 80  55.00

96 ناجح 909694989593662مصطفى طارق م ابراهيم221741001146 81  94.57

80 راسب 620غغ565053مصطفى كريم عبد الحسن عبد النبي221741001149 82  0.00

69 راسب 0%13غ53415040مصطفى هادي م ثلب221741001151 83  0.00

75 راسب 0غغغ8851غمنتظر خضير عباس مهدي221741001153 84  0.00

89 ناجح 626051595751429منتظر عبد القادر جهاد مهلهل221741001155 85  61.29

غ راسب 0غغغغغغمنتظر م كاظم عبد221741001156 86  0.00

97 ناجح 838776565050499ولء جاسم عبد الرضا نذير221741001158 87  71.29
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