
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 م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 9097100869793660احمد عبد الحسين شدود معارج221741010003 1  94.29

86 راسب 5073374050410احمد م ابراهيم داود221741010004 2  0.00

82 راسب 5050265050340ادريس شمال شايش جاسم221741010006 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغامجد هادي صالح حسين221741010007 4  0.00

89 ناجح 626150776450453امير حسين علي طوفان221741010008 5  64.71

81 راسب 0غ7164غ5057ايهاب توفيق سرحان ثجيل221741010010 6  0.00

89 ناجح 807085889683591ثائر مطلك خزعل شريف221741010012 7  84.43

91 راسب 0غ73636466غحسن عبد قاسم جابر221741010015 8  0.00

83 ناجح 618166848190546حسن علي م كاطع221741010016 9  78.00

89 راسب 500غغغ7081حسن هادي عودة جابر221741010017 10  0.00

75 راسب 7777820غغ59حسين احمد هصاري ناصر221741010018 11  0.00

92 راسب 630غغغ5876حسين باسم شنته مري221741010019 12  0.00

86 ناجح 707956756885519حسين شاكر هادي ثامر221741010021 13  74.14

91 راسب 990غ92غ8792حسين علي خيون ثويني221741010023 14  0.00

89 راسب 0غغغغغ60حسين م حنون صالح221741010025 15  0.00

93 ناجح 839493939395644حيدر طاهر سالم خلوف221741010027 16  92.00

91 راسب 6756535750350حيدر عواد سرحان توماس221741010028 17  0.00

71 راسب 0غغ505253غحيدر ماجد جابر لفته221741010031 18  0.00

90 راسب 0غغغغغغخالد حميد فياض منصور221741010033 19  0.00

86 راسب 0غغغ6158غزين العابدين رسول ناصر محيسن221741010034 20  0.00

88 ناجح 819187788282589سجاد جاسم وارد فليح221741010035 21  84.14

96 راسب 0غ817674غ73سجاد عبد الحسين شدود معارج221741010038 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد يحيى عبد العزيز عبد الساده221741010042 23  0.00

80 ناجح 578181787768522سعد م هصاري ناصر221741010043 24  74.57

76 ناجح 556052616853425سعود شغناب حسين ردام221741010044 25  60.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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86 ناجح 698277877776554عباس جواد طاهر شبيب221741010046 26  79.14

87 ناجح 758857606376506عباس سالم كاظم جاسم221741010048 27  72.29

84 ناجح 627369888570531عباس طاهر صكبان رزن221741010049 28  75.86

83 راسب 500غغغ5770عباس عبد الحسن نعيم عبد221741010051 29  0.00

80 راسب 710غ5077غ50عباس موسى م رضا221741010053 30  0.00

83 راسب 0غغ66غ6069عبد الرحمن سعد غانم ناصر221741010054 31  0.00

93 راسب 0غ85غغ7567عزام ماهر صيوان سهر221741010056 32  0.00

97 راسب 8185700غ62غعلي سالم نجم عبد ا221741010059 33  0.00

90 راسب 750غ90غ6964علي عطيه سعد لطيف221741010060 34  0.00

92 راسب 0غ6783779463علي فالح بديوي فليح221741010061 35  0.00

90 راسب 6953626050380علي كاظم مهدي م221741010062 36  0.00

87 راسب 0غ7782غغغعلي كريم عبد طعيمه221741010063 37  0.00

80 راسب 0غغغغغغعلي كريم لفته رستم221741010064 38  0.00

غ راسب 7364500غ50غعلي نعيم وحيد عبد221741010066 39  0.00

92 راسب 560غ68606763علي يوسف فالح عجيل221741010068 40  0.00

94 راسب 0غغ708482غفارس كركان رزاق كاظم221741010071 41  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حسين كاظم جايد221741010073 42  0.00

82 ناجح 745876867976531كرار م ثجيل ضيدان221741010077 43  75.86

88 ناجح 658666775473509م جواد كاظم جابر221741010080 44  72.71

81 راسب 5052736954380م داود سالم حسين221741010082 45  0.00

88 راسب 6255385050530م زويد زعير كلوب221741010084 46  0.00

92 ناجح 878788909297633م ستار جابر طاهر221741010085 47  90.43

94 راسب 0صفر839076غ76مسلم عقيل ابراهيم بحيوس221741010090 48  0.00

75 راسب 6151505050310مصطفى احمد عبد الحسين مهلهل221741010091 49  0.00

94 ناجح 798580788994599مصطفى حمزه عبد الرضا عوده221741010092 50  85.57
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91 راسب 0غ7876غ72صفرمصطفى علي حسين غميس221741010094 51  0.00

94 ناجح 929194929998660مصطفى م عبد الحسين كيطان221741010095 52  94.29

غ راسب 0غ7978غغ75منتظر عيدان طاهر عبد السيد221741010097 53  0.00

70 راسب 5051426557520موسى عامر عبيد حسن221741010098 54  0.00

90 راسب 680غ79747077نور السلم م عودة شدود عاصي221741010099 55  0.00

87 راسب 0غ8070769678هادي عبد خلف رهيف221741010100 56  0.00
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