
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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 ناجح 765068506054436سيف علي عبد الحسين حسين221611002140 1  62.29

98 راسب 0غغغغغ87أمير ابراهيم سلمان شايع221741002001 2  0.00

85 راسب 0غغ67غغ75أيمن احمد طه ياسين221741002002 3  0.00

90 ناجح 666666506378479ابراهيم خليل ابراهيم محسن221741002003 4  68.43

94 ناجح 859887969492646احمد خير ا عبد جبار221741002005 5  92.29

74 راسب 6058583555640احمد ضياء جبار كاظم221741002006 6  0.00

97 ناجح 799187729178595احمد عبد ا مطرود هزاع221741002008 7  85.00

96 راسب 67760غ75غ87احمد عبد الواحد صكبان دراج221741002009 8  0.00

88 ناجح 756464545273470احمد عماد جبار عليوي221741002011 9  67.14

91 راسب 0غ5672غ7289احمد قحطان عدنان عبد221741002013 10  0.00

91 ناجح 768170756782542احمد ماجد كريم م221741002014 11  77.43

غ راسب 0غغغغغغاحمد م جواد كاظم عويد221741002015 12  0.00

81 راسب 6952580صفر6250احمد مراد نعمة عبد221741002017 13  0.00

94 راسب 890غ84غغ74احمد مهدي جراد دايج221741002019 14  0.00

92 راسب 0غ8279غ8376احمد مهدي هاشم حسن221741002020 15  0.00

96 ناجح 768997869193628اركان كامل حسن صكبان221741002022 16  89.71

90 ناجح 797792899298617الحسن حيدر كريوش عبد ا221741002024 17  88.14

77 راسب 0غغغ576260الحسين علي مسلم رزاق221741002026 18  0.00

90 راسب 860غغ768875العباس عادل منصور عباس221741002027 19  0.00

84 راسب 720غ56غ7081امير علي عبد المير فهد221741002028 20  0.00

96 ناجح 749292648075573حسن حمد كريم عبد العالي221741002031 21  81.86

91 راسب 0غغغغ86غحسن خلف عنبر عبيد221741002032 22  0.00

94 راسب 0غ69غ919786حسن علء محسن عليوي221741002036 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن عويد ظاهر فالح221741002037 24  0.00

85 ناجح 768975999283599حسن يحيى عبد الكريم حسين221741002039 25  85.57
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85 ناجح 809390918898625حسين احمد جواد كاظم221741002040 26  89.29

85 راسب 0غ849791غ80حسين امين كاظم نجم221741002041 27  0.00

93 راسب 0غغ82899276حسين باسم كريم عبد الحسن221741002042 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جواد كاظم رهيش221741002043 29  0.00

87 راسب 890غ939099غحسين حازم جبر خلف221741002044 30  0.00

83 راسب 0غ6467545858حسين حبيب عبد الرضا صباح221741002045 31  0.00

90 ناجح 678892947572578حسين حكمت كاظم طعيمه221741002046 32  82.57

غ راسب 0غغ52غ73غحسين شهيد محسن ناصر221741002048 33  0.00

89 ناجح 858896909085623حسين صادق عزيز م221741002049 34  89.00

81 راسب 38370%50725019حسين طالب ثويني لعيبي221741002052 35  0.00

90 ناجح 798167857782561حسين عباس عبد حمود221741002054 36  80.14

84 راسب 850%8390269015حسين علي حسين صالح221741002055 37  0.00

76 راسب 8481710غ7372حسين مطر حسن حمد221741002060 38  0.00

غ راسب 200%19غغغصفرحسين هادي صبار ناهي221741002061 39  0.00

85 ناجح 817785776675546حمزة م صبيح نوري221741002062 40  78.00

74 راسب 0غغغغغ50حيدر حسين محيبس ايدع221741002064 41  0.00

87 ناجح 809380918199611حيدر خالد كاظم م221741002065 42  87.29

91 ناجح 959897939799670حيدر سلم م خلف221741002067 43  95.71

93 راسب 856871650غ76حيدر عبد الخضر عطيه عويش221741002068 44  0.00

93 ناجح 9183921009894651حيدر عبد الشهيد هندي بطاي221741002069 45  93.00

88 ناجح 556650505058417حيدر علء جبار عبد221741002071 46  59.57

88 راسب 53650غغغ58ذو الفقار مدلول غانم ناصر221741002072 47  0.00

غ راسب 900غ76936877سامي عبد الحسين نعمه عبد الحسن221741002075 48  0.00

88 راسب 0غ6789818272سجاد حميد حسن حسين221741002081 49  0.00

90 راسب 0غ7489غ78غسجاد سعيد عبد ا كوماني221741002083 50  0.00
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81 راسب 58680غغ52غسجاد علي غانم خلوف221741002085 51  0.00

86 ناجح 779292969189623سجاد علي مجيد علي221741002086 52  89.00

97 راسب 83870غغ8090سجاد نبيل غازي جازع221741002088 53  0.00

91 راسب 550غ64غ58غسلم حسان ثابت مخور221741002090 54  0.00

96 ناجح 717750645863479سيف الدين حسام كاطع كنهور221741002092 55  68.43

86 ناجح 847777929688600سيف الدين سعد عبد الغني صالح221741002093 56  85.71

30 راسب 9584980غغ75صادق حسن جابر عبد221741002095 57  0.00

97 ناجح 769610010010096665صالح احمد صالح مهدي221741002097 58  95.00

89 راسب 5973900غ8585عباس سميع جلب منسي221741002100 59  0.00

90 ناجح 686453685363459عدنان شاكر عريبي صيهود221741002103 60  65.57

99 ناجح 94938794999971665عز الدين جلل عبد الصاحب حسين221741002104 61  95.00

91 راسب 0غغغغغ67عقيل حميد دخيل حسين221741002105 62  0.00

91 راسب 57560غ6777غعلي احسان عبد المهدي خلف221741002106 63  0.00

91 راسب 500غغ858483علي جاسم سعيد عواد221741002107 64  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين جبار فليح221741002111 65  0.00

94 راسب 520غغ82958390علي حسين عبد المهدي راضي221741002112 66  0.00

90 راسب 870غغ768477علي حكمت ياسين جاسم221741002113 67  0.00

82 راسب 750غ59889069علي حيدر ظاهر موسى221741002114 68  0.00

95 ناجح 819696898389629علي حيدر هادي عبد ا221741002115 69  89.86

غ راسب 0غغ7078غ68علي راجي م نعاس221741002116 70  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي راضي مهدي عبد221741002117 71  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي سمير عبد الرضا حماس221741002119 72  0.00

94 ناجح 869189858697628علي عامر نعمه علي221741002120 73  89.71

97 راسب 500غ68505059علي عبد الحسن جواد م221741002121 74  0.00

96 ناجح 94979910010093679علي عبد الحسن م دبس221741002122 75  97.00
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92 ناجح 94999810010099682علي عبد الحسين بعرور علي221741002123 76  97.43

غ راسب 808695900غ84علي فاضل علي راهي221741002127 77  0.00

87 راسب 0غ6353غ75غعلي قاسم عبد ا صيوان221741002128 78  0.00

82 راسب 6764245051590علي كاظم زعيبل حاجم221741002129 79  0.00

100 ناجح 959710010010098690علي كاظم فاضل موسى221741002130 80  98.57

غ راسب 0غغغغ77غعلي لفي شناوه داحي221741002131 81  0.00

83 راسب 0غ64غ646465علي محسن عاجل حسين221741002132 82  0.00

90 ناجح 618082666265506علي م والي جبر221741002133 83  72.29

83 راسب 960غ79946990علي هيثم صكبان ناصر221741002134 84  0.00

50 راسب 0غغ6464غغعمار قاسم منهل جبر221741002136 85  0.00

100 ناجح 89999693100100677فرقان عبد العظيم ضايف معيجل221741002138 86  96.71

91 ناجح 637780648881544قاسم نايف جابر مزعل221741002139 87  77.71

89 راسب 0غ877584غ82كاظم علوان نعيم عبيد221741002140 88  0.00

97 راسب 0غ85غغ9690غكرار احمد عبد الهادي حسين221741002141 89  0.00

90 ناجح 787586949087600كرار ربيح عبد الحسن شمخي221741002144 90  85.71

88 ناجح 785286917773545كرار عبد المير هندي بطاي221741002145 91  77.86

89 راسب 0غ8076غ7690مؤمل حسين غازي مسعد221741002149 92  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل صفاء عبد المهدي حسين221741002150 93  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل ظافر ياسر عزيز221741002151 94  0.00

88 راسب 97910غ92غ76مؤمل م خميس صبيح221741002152 95  0.00

86 راسب 0غ6960غغ69مؤمل ياسين حسن جليل221741002153 96  0.00

92 راسب 0غ83غ787886م احمد صادق مهدي221741002154 97  0.00

99 ناجح 9298969596100676م احمد عبد الرضا حماس221741002155 98  96.57

98 راسب 0غغ7382غ90م باقر احمد عبد داخل221741002156 99  0.00

95 راسب 900غ90919887م جاسم عبد كحيط221741002158 100  0.00
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87 راسب 0غغ85909389م رضا عبد علي عزيز جايد221741002164 101  0.00

97 ناجح 9997959310098679م سلمان فليح طاهر221741002165 102  97.00

81 راسب 0غ525669غ73م صالح عبد الهادي جبر221741002167 103  0.00

95 راسب 0غ9490989988م علي مزعل عكاب221741002171 104  0.00

96 ناجح 949497979599672م فرقد صالح هادي221741002172 105  96.00

81 ناجح 577751505650422مرتضى احمد محيل عناد221741002174 106  60.29

غ راسب 0غ9197929994مرتضى عباس علي غانم221741002176 107  0.00

92 راسب 600غغ796271مصطفى ريحان عبد مطشر221741002178 108  0.00

87 ناجح 879092869586623مصطفى عبد ا حسن درويش221741002181 109  89.00

97 راسب 0غ7877707483مصطفى علي عبد شعيبث221741002182 110  0.00

93 ناجح 839388908094621مصطفى هيثم م محسن221741002184 111  88.71

95 ناجح 768881798581585مقتدى ساجد حميد غدير221741002186 112  83.57

95 راسب 9081740غ89غمنتظر كاظم سعيد سراج221741002189 113  0.00

87 راسب 770غ70707563منتظر مبارك صالح ماضي221741002190 114  0.00

94 راسب 5078335050370ميثم حسين طه شياع221741002192 115  0.00

94 ناجح 845385555081502نور الدين رحيم سمير عبد221741002194 116  71.71

المشاركون

116 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

73 43 % 37.07

 91.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

12 

11 

 92.31

13 

12 

10  2511 16 20 0 

10 21 9 13 17 0 

 100.00 84.00 81.82 81.25 85.00 0.00
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