
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 9294988910098671حيدر علي ريسان مطشر221611019064 1  95.86

84 راسب 0غ50غ565050حيدر م دعديش شويط221611019068 2  0.00

82 راسب 5252500%635017علي م عبود فليفل221611019123 3  0.00

100 ناجح 809088959590638م رمضان صياح ناصر221611019155 4  91.14

93 ناجح 605050505050403مصطفى عماد طبك حمادي221611019182 5  57.57

89 ناجح 727382938775571ابا ذر حاتم زعيبل ناصر221741019001 6  81.57

63 راسب 500غغغغ57احمد رياض سالم جبر221741019002 7  0.00

83 راسب 0غ7075غغ75احمد غني حسن ثويني221741019005 8  0.00

84 راسب 210غ56غ4250احمد فضل ماشي حسين221741019006 9  0.00

81 راسب 0غ6573643070احمد كاظم وذاح حسين221741019007 10  0.00

80 راسب 500غغغ62غاحمد مهدي جاسم جبر221741019008 11  0.00

69 راسب 0غغغغغغاركان فاضل علوة عزيز221741019010 12  0.00

75 راسب 5050510غغ53اسامة علي مزهر جراد221741019011 13  0.00

91 ناجح 686978797366524اسماعيل مجيد حسن شجاي221741019012 14  74.86

78 راسب 690غغ53غغالكرار حيدر مهدي عبد221741019013 15  0.00

90 ناجح 645180996976529امجد عبد الرضا باشي عواد221741019014 16  75.57

89 راسب 7754520غ52غامين خلف عبد كرنتي221741019015 17  0.00

92 راسب 96789097760غامين سليم عزيز عبد الحسن221741019016 18  0.00

88 راسب 64690غ6977غاوس ساجد اجبير كاظم221741019017 19  0.00

92 راسب 0غ778679غ70ايوب نجم عبد ا عساف221741019018 20  0.00

81 راسب 0غصفر52صفرغ50جعفر عبد الرحمن عجيل فجر221741019021 21  0.00

97 ناجح 8298911009485647جعفر عماد ذياب حسين221741019022 22  92.43

98 ناجح 808988758889607حسن جمال سلمان صالح221741019024 23  86.71

70 راسب 0غ908783غ72حسن رياض جليل سلمان221741019025 24  0.00

94 ناجح 585864646357458حسن قيس مزهر ابراهيم221741019027 25  65.43

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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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 0غ6377638275حسين شاكر صاحب م221741019029 26  0.00

80 راسب 0غ85غ67غ68حسين صلح مطرود مزعل221741019030 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عبد الرسول عبد المير كاظم221741019031 28  0.00

86 ناجح 746987715076513حسين علي عبد فليح221741019032 29  73.29

88 راسب 590غ52غ6160حسين علي كاظم جساب221741019034 30  0.00

74 راسب 0غ608774غغحسين م جبار خوين221741019035 31  0.00

92 ناجح 716377636278506حسين م رحيم زبن221741019036 32  72.29

88 ناجح 836475576378508حسين منعم مطر عبد221741019037 33  72.57

75 راسب 580غ64غغ56حكمت راجي صياح عمران221741019038 34  0.00

80 راسب 5858503138320حيدر احمد جزري سلطان221741019040 35  0.00

97 راسب 970غ8487غ81حيدر جاسم مطشر جابر221741019041 36  0.00

93 ناجح 916897839198621حيدر حسين جابر عطية221741019042 37  88.71

غ راسب 0غغ74غغغحيدر ستار جبار م221741019043 38  0.00

92 راسب 730غغغ5457حيدر صبيح نايف عبد الحسين221741019044 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر عماد جاسم هديد221741019045 40  0.00

97 ناجح 9199998799100672حيدر فاضل عبد ا ذرب221741019046 41  96.00

85 راسب 940غ92غصفر85رسول ريسان كاظم دنكي221741019047 42  0.00

غ راسب 100100910غ8787رضا رياض عبد الكريم علوان221741019048 43  0.00

89 راسب 520غ5650غغزيد ثائر جبار ياسر221741019049 44  0.00

91 راسب 69740صفر576056زين العابدين شهاب محسن عبد ا221741019051 45  0.00

71 راسب 0غغغغغغسجاد جعفر جبار خوين221741019054 46  0.00

94 راسب 0غ7991غ7769سجاد حسن نهاب صالح221741019055 47  0.00

65 راسب 0غغغغغ53سجاد حيدر مسير راضي221741019056 48  0.00

92 ناجح 838966857470559سجاد رحمن مزعل م221741019057 49  79.86

95 راسب 910غ86958199سجاد شاكر خضر عباس221741019058 50  0.00
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الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 506351505063414سجاد علي سالم حسين221741019059 51  59.14

90 ناجح 918486879397628سجاد علي كاظم جساب221741019060 52  89.71

70 راسب 630غغ607157سجاد فرج كاطع دحام221741019061 53  0.00

92 ناجح 749892889199634سجاد م عبد محيسن221741019062 54  90.57

75 راسب 97880غغ8785عباس حيدر م حافظ221741019065 55  0.00

97 راسب 850غغ747587عبد الخالق مهدي نعيمة حذية221741019066 56  0.00

78 راسب 530غ59غ5050عبد الرزاق فليح سهل ونان221741019067 57  0.00

95 راسب 0غ92غ839698عبد ا علي محسن عودة221741019068 58  0.00

96 راسب 81780غ55غ58علي اكبر حسين عبد م221741019070 59  0.00

85 ناجح 747880917796581علي حسين لفتة دهم221741019072 60  83.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين مجيد داود221741019073 61  0.00

غ راسب 0غغ82غغغعلي حيدر جبار خوين221741019074 62  0.00

92 راسب 0غ89غ808577علي سليم ياسر هاشم221741019075 63  0.00

96 ناجح 829289928688625علي عامر عيسى عبد221741019076 64  89.29

99 ناجح 9410010010093100686علي عبد الكريم جعفر عيسى221741019077 65  98.00

75 راسب 0غغغ50غ50علي غانم ناصر حسين221741019079 66  0.00

92 ناجح 668180889187585علي ميثم جبار حسين221741019080 67  83.57

غ راسب 0غغغغغغعلي وليد داخل محسن221741019082 68  0.00

91 راسب 8182890صفرصفر79غيث مشتاق طالب مهدي221741019083 69  0.00

90 راسب 510عشر%76657114فضل جواد كاظم عمير221741019084 70  0.00

75 راسب 0غغغغ5053كرار حيدر كوين رهيف221741019086 71  0.00

77 راسب 68580غ649062كرار خليل عناد حسن221741019087 72  0.00

67 راسب 0غغغغغغكرار واثق طالب خضر221741019088 73  0.00

88 راسب 0غغ6155غ72لطيف فراك جبر ليلو221741019089 74  0.00

99 ناجح 868299100100100666مؤمل طالب كاظم كاطع221741019090 75  95.14

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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019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 95941001009289669مؤمل علي شميل م221741019091 76  95.57

82 راسب 0غغ82غ78غمالك حسن وحيد ازلم221741019092 77  0.00

94 راسب 0غغغ908989مالك سليم شنيور باقر221741019093 78  0.00

86 راسب 740غ85غ7397مبين سلم كاظم عطية221741019094 79  0.00

94 ناجح 849087908698629مجتبى عباس جبار كاظم221741019095 80  89.86

98 ناجح 759384909079609م باقر عادل محسن سلمان221741019096 81  87.00

92 راسب 0غ6988غ7578م جاسم خضر عباس221741019097 82  0.00

91 ناجح 908381929096623م حسن م عبد الحسن221741019098 83  89.00

96 ناجح 8490879994100650م داود نعيمة م صالح221741019100 84  92.86

73 ناجح 645059657755443م رحيم م كاطع221741019101 85  63.29

82 ناجح 565058555750408م طالب ضاري سلمان221741019103 86  58.29

غ راسب 0غغغغغغم علء الدين زيد م221741019105 87  0.00

93 ناجح 928597100100100667م غني لزم م221741019106 88  95.29

92 راسب 0غغغغغصفرم فليح نعيمه حذية221741019107 89  0.00

89 ناجح 859086906974583م مصطفى عبد الواحد جابر221741019109 90  83.29

92 راسب 0غغ87غ92غمرتجى رياض ريسان شاكر221741019110 91  0.00

94 راسب 0غغغ949992مرتضى علي زغير جياد221741019111 92  0.00

90 ناجح 869185809272596مسلم احمد دحام حسين221741019112 93  85.14

92 راسب 850غ93غغ73مسلم عقيل شناوة عنيد221741019113 94  0.00

84 راسب 0غ6862غغ52مسلم كريم عبد هديد221741019114 95  0.00

87 راسب 5956500غغ50مصطفى رزاق ياسر سدخان221741019115 96  0.00

98 ناجح 89951009598100675مصطفى عدنان عيدان وسمي221741019116 97  96.43

85 راسب 6672690غ50غمصطفى فراس هادي مهدي221741019117 98  0.00

80 ناجح 516772758176502مصطفى فرحان حسين خريبط221741019118 99  71.71

96 ناجح 961001009710099688مصطفى مطشر مشجل راشد221741019119 100  98.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 0غ9093668476منتظر المهدي رزاق ناصر حسين221741019120 101  0.00

72 ناجح 696054506576446منتظر صلح حسن حميد221741019121 102  63.71

77 راسب 0غغغغغ55منتظر مهدي كريم عنجور221741019123 103  0.00

96 ناجح 756290999489605مهدي حيدر حميد عبد الواحد221741019124 104  86.43

93 ناجح 9110099999480656موسى جعفر موسى صاحب221741019125 105  93.71

99 ناجح 929796959399671موسى صادق موسى حتروش221741019126 106  95.86

94 راسب 730غ967468غموسى محسن خضير عبود221741019127 107  0.00

83 راسب 90890غ9590غموسى مسلم علي عودة221741019128 108  0.00

91 ناجح 8310082869798637نور الدين حازم حميد فزع221741019131 109  91.00

79 ناجح 927390909290606نور الدين نعيم عيسى ياسر221741019132 110  86.57

86 ناجح 748183798588576نور علي كاظم فرحان221741019133 111  82.29

68 ناجح 635150685956415هشام خالد سالم جاسم221741019134 112  59.29

68 راسب 0غ9176غ65غهيثم جلب سعد عبد ا221741019135 113  0.00

60 ناجح 665571626053427وهاب رزاق جلود ذباح221741019137 114  61.00

87 راسب 0غغغغ7871ياسر حسام عزيز احمد221741019138 115  0.00

83 راسب 0غ545782غ56ياسر رزاق ياسر سدخان221741019139 116  0.00

89 راسب 0غ7086غغ63ياسر نعيم ياسر هاشم221741019140 117  0.00

60 راسب 5056505323500يزن علي مزهر جراد221741019141 118  0.00

المشاركون

118 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

73 45 % 38.14

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 
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 86.67
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 88.89 92.59 63.64 71.43 91.30 0.00
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