
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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 665762505153432سالم دنيف زغير نعيمه221611031074 1  61.71

76 ناجح 635057815150428ستار مطشر كريم سوادي221611031075 2  61.14

89 راسب 6052505059410علي حسين مفتن صالح221611031115 3  0.00

90 ناجح 658463716388524احسان رياض مسير ياسين221741031001 4  74.86

83 راسب 597358510غ58احمد جواد فيصل مبارك221741031002 5  0.00

88 ناجح 748173589089553احمد خالد ساهي نعيمه221741031004 6  79.00

87 راسب 530غغغ6573احمد ساجد غازي م221741031005 7  0.00

90 راسب 0غ91غ786971احمد شهيد رياح سعدون221741031006 8  0.00

91 راسب 0غ7781غ93غاحمد عبد الحسين ناصر حسين221741031007 9  0.00

غ راسب 0غ887070غ70احمد كاظم عوده عبيد221741031008 10  0.00

84 راسب 0غ5955غغ50احمد مالك ثامر حميدي221741031009 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد م مبارك لهيبي221741031010 12  0.00

81 ناجح 686272737884518امير علي عبود رهيف221741031013 13  74.00

91 راسب 5879326164770اياد ناصر حسين عبيد221741031014 14  0.00

84 راسب 570غغ57غ60بهاء مجيد شايع وطبان221741031016 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغجبار كاظم زويد عرار221741031017 16  0.00

90 راسب 0غ58أربع639238جعفر ثجيل جار ا فرج221741031018 17  0.00

73 راسب 0غغغغ50غجعفر ساجد كريم سوادي221741031019 18  0.00

95 ناجح 898269819693605جعفر لمي حسين علي221741031020 19  86.43

85 ناجح 847983778580573جواد كاظم حميد نجم221741031021 20  81.86

80 راسب 0غ69عشر715058جوهر كامل كاظم اسيمر221741031022 21  0.00

91 ناجح 776482756597551حاتم كريم حسن كاظم221741031023 22  78.71

87 راسب 5057376570620حازم رزاق زويد صالح221741031024 23  0.00

85 راسب 0غغغغ50غحسام صالح مهدي جابر221741031025 24  0.00

94 راسب 0غ91غ7282غحسن بشار دفتر لفته221741031026 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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78 راسب 0غغ70غغ74حسن عبد الكريم مزعل مزيد221741031028 26  0.00

68 راسب 280%13%18أربع2960حسن م يونس علوان221741031030 27  0.00

90 ناجح 615063727183490حسين حميد كريم كاظم221741031031 28  70.00

غ راسب 0غغغغغغحسين طعيمه باجي رعد221741031033 29  0.00

84 راسب 79810غ616073حسين فالح عبيد سباهي221741031035 30  0.00

80 راسب 50550غ545055حسين كاظم مزهر سلمان221741031036 31  0.00

90 ناجح 597450546679472حسين مجيد طعيمه لعيبي221741031037 32  67.43

85 راسب 0غ90غ9368غحميد جباري فلك ابو خوذه221741031038 33  0.00

84 ناجح 676154586866458حيدر رياض جوده شمر221741031039 34  65.43

79 راسب 5056502857600حيدر شمخي جابر جياد221741031040 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر عبد المجيد م غافل221741031041 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر عماد حميد سلمان221741031042 37  0.00

88 راسب 0غغغغغغحيدر مالك سفاح شمخي221741031044 38  0.00

81 راسب 0غغغغغغخيري عباس راشد مرير221741031045 39  0.00

95 راسب 7979590غ6486رسول عواد فليح ضعيف221741031046 40  0.00

92 راسب 610غ50غ58غرياض حسين جعفر مطلك221741031048 41  0.00

93 راسب 0غغ65غ5262زياد عنيد خشان علي221741031049 42  0.00

88 ناجح 747465799282554زين العابدين سعد صالح عبد ا221741031050 43  79.14

87 راسب 6763580تسع5036ساجد عبد ا ناصر كشيش221741031051 44  0.00

83 راسب 0غغ88غ71غستار حسن عوده شريف221741031052 45  0.00

84 راسب 68680غغ5787سجاد بريس زغير ثجيل221741031053 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد جاسم رمل برغش221741031054 47  0.00

79 راسب 0غغغغغغسجاد حسن مبارك لهيبي221741031055 48  0.00

75 راسب 0غغغغ50غسجاد رياض لهمود فزع221741031056 49  0.00

92 ناجح 728552547356484سجاد علي عبد ا دحام221741031057 50  69.14
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80 ناجح 605950695650424سجاد مالك كاظم محي221741031058 51  60.57

86 راسب 5241362550380سلمان سمير جلوب سعود221741031059 52  0.00

89 ناجح 736956508870495صفاء رحم كاظم مونس221741031063 53  70.71

88 راسب 0غ63غغ5178ضياء احمد جار ا فرج221741031065 54  0.00

67 راسب 38500%38503312ضياء رحم كاظم مونس221741031066 55  0.00

79 راسب 0غغغغغ50ضياء عواد جاسم عكله221741031067 56  0.00

83 راسب 0غ59غ605163ضياء لبيب علوي رسم221741031068 57  0.00

غ راسب 0غ80غ788882طريف جباري فلك ابو خوذه221741031070 58  0.00

86 راسب 0غ50غغغغطه هلل اسيمر خنجر221741031071 59  0.00

83 ناجح 567752578076481عباس حمزه هدام عبيد221741031072 60  68.71

89 ناجح 535550656754433عباس راشد حطحوط عواد221741031073 61  61.86

88 راسب 570غغ518959عباس شاتي جدوع حسن221741031074 62  0.00

82 راسب 0غ7483708596عباس عبيد م سلمان221741031075 63  0.00

74 راسب 640غ57غ63غعباس عليوي حمود ليج221741031076 64  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس فاضل حسن كريم221741031077 65  0.00

91 ناجح 706779858992573عباس مذبوب حسين لفته221741031078 66  81.86

90 راسب 0غغغغ5550عباس نصير ابراهيم كاطع221741031079 67  0.00

92 ناجح 848965607962531عبد السلم راسم م والي221741031081 68  75.86

73 راسب 500غغغ5057عبد الكريم حسن غالي عريبي221741031082 69  0.00

90 راسب 0غ8389غ7589علء محسن غركان هديد221741031083 70  0.00

84 ناجح 595954547159440علء محسن م عجوب221741031084 71  62.86

69 راسب 0غغغغغغعلي اياد ابو الشون ذباح221741031085 72  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حمود عبد مجيد221741031086 73  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حميد منصور كوين221741031087 74  0.00

88 ناجح 829072768074562علي رائد عبد الرحمن فليح221741031089 75  80.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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غ راسب 0غغغغغ52علي ساجد عليوي خطار221741031090 76  0.00

94 ناجح 899589889495644علي ستار بلسم سعدون221741031091 77  92.00

غ راسب 0غغغغغغعلي ماجد م غافل221741031094 78  0.00

79 راسب 0غ5668605969علي ياسين غانم فزع221741031095 79  0.00

94 ناجح 839093899198638عنيد عزيز فضل صالح221741031097 80  91.14

91 ناجح 657376586566494فاهم جندي مريض كشاش221741031098 81  70.57

90 راسب 0غ64غغ5652كرار علي خلباص فرحان221741031101 82  0.00

93 ناجح 839685859198631كرار مطشر مكطوف عبد علي221741031102 83  90.14

97 راسب 10098830غغ95كرار نجم عبد كاطع221741031103 84  0.00

93 ناجح 8910095919997664مؤمل حاكم م والي221741031106 85  94.86

غ راسب 0غغغغغغمؤمل رزاق كريم محسن221741031107 86  0.00

79 راسب 0غ6667غ67غمؤمل ضرغام عزيز حميد221741031108 87  0.00

50 راسب 0غغغغ5058مؤمل نعيم موحان عبد221741031109 88  0.00

77 راسب 0غ66غغغغماجد جبر مهوس حمود221741031110 89  0.00

86 راسب 500غغغ5074م احمد حمزه طاهر221741031111 90  0.00

90 راسب 82780غغغ75م راتب غازي شعيوط221741031112 91  0.00

80 راسب 0غغغ506350م عبد القادر حبيب سوادي221741031113 92  0.00

غ راسب 0غغغغ6051م عزيز فزع نايف221741031114 93  0.00

58 راسب 260%13سبع383627م علي جاسم م221741031115 94  0.00

82 راسب 5071295470500م علي ستار صلبوخ عبود221741031116 95  0.00

89 راسب 6264633963570م فرهود عساف مناحر221741031117 96  0.00

98 ناجح 576567578085509م ناظم راهي عجيمي221741031118 97  72.71

93 ناجح 625953516751436مرتضى جابر حمود جبر221741031120 98  62.29

91 راسب 650غ64غ6060مرتضى علوان عفلوك جابر221741031121 99  0.00

90 ناجح 809491919698640مرتضى علي نهر كاظم221741031122 100  91.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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94 ناجح 749366718391572مسلم ساجت هريبد بردان221741031125 101  81.71

68 راسب 0غغغغغغمسلم عواد ابراهيم حسن221741031126 102  0.00

95 ناجح 949395678481609مشتاق مهدي مريض كشاش221741031127 103  87.00

83 ناجح 626780667682516مصطفى احمد خير ا مفتن221741031128 104  73.71

76 راسب 0غغ50غ57غمصطفى حميد عبيد مانع221741031130 105  0.00

غ راسب 0غغغغغ50مصطفى رياض كامل راهي221741031131 106  0.00

77 راسب 0غ71غغغ50مصطفى فراس طاهر عجيل221741031132 107  0.00

90 راسب 0غغ69596051مصطفى كاظم عويد عبيد221741031133 108  0.00

75 راسب 0غغغغغ50مصطفى يحيى كاظم مونس221741031134 109  0.00

81 راسب 5161653976500مناور شخير مدلول مناور221741031135 110  0.00

غ راسب 8082720غغ80منتظر سعد فاضل عزيز221741031136 111  0.00

88 راسب 0غغغغغغمهدي احمد عبد الحميد عبد221741031139 112  0.00

94 راسب 91980غغ91غمهدي م عليوي خطار221741031141 113  0.00

91 ناجح 597356686974490موسى شنشول حسين طعيمه221741031142 114  70.00

غ راسب 0غ62غ616162ناطق كريم سلمان جابر221741031143 115  0.00

91 ناجح 777671726481532نجاح عباس عوده جعفر221741031144 116  76.00

100 ناجح 9498989098100678نجاح علي وطن عبد221741031145 117  96.86

88 راسب 870غ66غ8184هشام رزاق حميد مناحي221741031147 118  0.00

88 راسب 5665502451570هيثم شمخي نايف كزار221741031148 119  0.00

85 راسب 0غغغغغ50يوسف حسين حيال بشيت221741031149 120  0.00

المشاركون

120 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

85 35 % 29.17

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 76.92

13 

10 

8  2617 13 29 0 

5 17 7 10 26 0 

 62.50 65.38 41.18 76.92 89.66 0.00
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