
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 كربلء  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 6786623838570احمد م نفاوه عباس221611036033 1  0.00

90 راسب 5050593550550ايهاب جبار حسن حسين221611036051 2  0.00

95 راسب 54500غ626267حسين صبار ياسر كتاوي221611036083 3  0.00

98 راسب 0غ7850545050سجاد عبد العباس خضير جاسم221611036127 4  0.00

95 ناجح 635057516765448طارق عبد المير عبد هندال221611036142 5  64.00

79 ناجح 676561505669447علي حاكم هداوي صبيح221611036174 6  63.86

86 راسب 900غ76756758ابا الحسن علي فياض جوده221741036001 7  0.00

81 راسب 0%505065355017ابو الغيث علي غانم هاشم221741036002 8  0.00

94 ناجح 675863737190516اثير ناجي ياسر كعيم221741036003 9  73.71

غ راسب 0غغ65غ74غاحمد حسين عبد علي م221741036005 10  0.00

70 ناجح 576860555050410احمد هاشم عبد علي نعمة221741036009 11  58.57

67 ناجح 625589746263472ازهر حيدر غني عبيد221741036010 12  67.43

غ راسب 0غغغغغغاسامة رياض عباس زبالة221741036011 13  0.00

79 راسب 6074523550500اسعد وجيه شلهوب ثجيل221741036012 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغاصيل جابر راهي فرحان221741036013 15  0.00

65 راسب 5050525150340الحسن حميد مزبان ذخر221741036014 16  0.00

86 راسب 57630غ67غ57امير حسين عودة جويد221741036016 17  0.00

86 راسب 790غ8750غ69امير عايد راضي بداي221741036017 18  0.00

86 ناجح 9696999210098667امير نافع نعيم داخل221741036018 19  95.29

74 راسب 0غغخمسغ%5015امين مالك عبد الرضا جاسم221741036019 20  0.00

65 راسب 0غ70غ5466غانور راجي سكران جعاز221741036020 21  0.00

82 ناجح 505064666273447بهاء سمير عبد عبيد221741036024 22  63.86

67 راسب 0غغ50غغاثنتانجاسم م عذافة مطر221741036025 23  0.00

80 راسب 75500غ716579جعفر شمخي مطر موشي221741036026 24  0.00

65 راسب 0غ60غ615461جمال مقدام عايد درعان221741036028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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79 راسب 0غغغ5062غحسن ابراهيم شنان علي221741036029 26  0.00

50 راسب 0غغغغغ50حسن احسان صافي مختار221741036030 27  0.00

50 راسب 0غغغغغغحسن احمد ذياب جواد221741036031 28  0.00

79 راسب 52590غ696877حسن كاظم شنشول نايف221741036032 29  0.00

86 راسب 0غ87389392غحسن كاظم عطب كاطع221741036033 30  0.00

78 ناجح 699383837989574حسين جاسم عباس سوادي221741036035 31  82.00

74 راسب 6860540غ7057حسين جبار م حمود221741036036 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رائد م يونس221741036037 33  0.00

83 راسب 918781790غ75حسين شعلن سدخان فيصل221741036038 34  0.00

77 ناجح 837966958791578حسين عباس زويد خلف221741036040 35  82.57

100 ناجح 959297989799678حسين عبد الكاظم حسين حسون221741036041 36  96.86

72 راسب 7171655059420حسين م سلمان م221741036043 37  0.00

76 ناجح 646182505271456حمد قادر عزيز خميس221741036045 38  65.14

80 راسب 4034273250500حمدي عبد الرحمن مجيد جابر221741036046 39  0.00

74 راسب 61560غغغغحمزه وسام جاسم كاظم221741036047 40  0.00

67 راسب 5752614150570حيدر عبد الحسين م كطيف221741036051 41  0.00

71 راسب 580غغ73غ63حيدر كريم قاسم م221741036053 42  0.00

79 ناجح 598464616574486خضر علي حاجم سلطان221741036055 43  69.43

73 ناجح 555677505063424ذو الفقار سعد حميد م علي221741036056 44  60.57

94 راسب 0غ8985غ91غزين العابدين حسن هادي سالم221741036058 45  0.00

82 راسب 360غست5365غزين العابدين شاطي ريسان هاشم221741036059 46  0.00

96 ناجح 888881809089612سجاد جبار شريف زوير221741036061 47  87.43

74 راسب 0غغغ62غ51سجاد حامد عبيد حسن221741036063 48  0.00

85 راسب 730غ70798257سجاد سليم راضي شنان221741036064 49  0.00

79 راسب 0غغغغغغسجاد عدنان فالح سعدون221741036066 50  0.00
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80 راسب 63760غغ64غسجاد عزيز كريم عبد ا221741036067 51  0.00

غ راسب 9598900غ88غسجاد عوده فاضل صليبي221741036068 52  0.00

71 راسب 37270%16%505315سيف الدين مشتاق طالب عبد علي221741036070 53  0.00

51 راسب 53500غغ5058سيف جبار طعمة سدخان221741036071 54  0.00

70 راسب 0غغغ525050سيف عبود م عزيز221741036073 55  0.00

85 راسب 0غ8077913177صادق م ناجي مجيد221741036074 56  0.00

71 راسب 6336753366330صادق منصور جابر ناصر221741036075 57  0.00

58 راسب 590غغ585665عاصم عبد الحسين عودة حسن221741036077 58  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس جعفر يونس كريم221741036078 59  0.00

68 راسب 0غ5750705150عباس حميد شلكة جويد221741036079 60  0.00

83 ناجح 665563507179467عباس شلكة كاظم منخي221741036083 61  66.71

77 ناجح 676280688275511عباس علي دريول فليفل221741036084 62  73.00

78 ناجح 545059555050396عباس غضبان بشارة ناصر221741036085 63  56.57

70 راسب 830غ726754غعباس لطيف جاسم جميل221741036086 64  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس مهدي صالح مجاهد221741036087 65  0.00

غ راسب 6286580غغ55عباس هاشم عبد الحسين خزعل221741036088 66  0.00

74 راسب 0غغغغغ57عبد الحسين ربح ابو الهيل عجيل221741036089 67  0.00

72 راسب 0غغ507284غعبد ا علي شناع مكي221741036091 68  0.00

81 راسب 0غغغ6976غعقيل جعفر عباس عبد الرضا221741036092 69  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي احمد عبد الفتاح جساب221741036094 70  0.00

87 ناجح 757174676177512علي جعفر اسماعيل عبد221741036097 71  73.14

88 ناجح 839597919792643علي حسين عادل جهاد221741036098 72  91.86

77 ناجح 729161575371482علي حسين كايم حميدي221741036099 73  68.86

87 ناجح 707488505781507علي سعيد حسين صكر221741036101 74  72.43

83 راسب 0غ51غغ7251علي وليد ماشي جساب221741036104 75  0.00
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75 راسب 6250395067510عيسى خيري طاهر جواد221741036106 76  0.00

78 ناجح 698190676682533غزوان شنان علوان عبد الحسن221741036107 77  76.14

87 ناجح 817983839094597غفران نعيم شهد زاهي221741036108 78  85.29

89 راسب 0غغ74غ91غكرار حامد داخل موسى221741036112 79  0.00

56 راسب 0غغغ635271كرار حسين خشان عاشور221741036113 80  0.00

65 راسب 5076510غغغكرار عبد الحسين عكله دايخ221741036115 81  0.00

57 راسب 0غغغ5080غكرار علي ناصر مكطوف221741036116 82  0.00

80 راسب 8278790غ8564مؤمل باسم معارج عبد الحسن221741036118 83  0.00

79 ناجح 627783616767496مؤمل خيون جرو عبد ا221741036119 84  70.86

87 راسب 918892900غ67مؤمل شرهان عدنان محمود221741036120 85  0.00

70 ناجح 605590695356453ماهر عدنان ياسر علي221741036122 86  64.71

59 راسب 75626550710غمجتبى احمد علوان حسين221741036123 87  0.00

80 راسب 0غ7184غغ76مجتبى عباس عطية رسن221741036125 88  0.00

57 راسب 6950505051360م حازم م مكود221741036127 89  0.00

80 ناجح 645570677678490م حسن كريم ابراهيم جاسم221741036128 90  70.00

52 راسب 0غغ75غ75غم راضي ياس خضر221741036129 91  0.00

89 ناجح 908193809091614م رياض عبد جبر221741036130 92  87.71

غ راسب 0غ10083غ93100م عبد الزهرة عبد المير خلف221741036132 93  0.00

70 راسب 0غغغ5275غم عبد المنعم ريسان مكي221741036133 94  0.00

52 راسب 0غغغغغغم علي كاظم نتيش221741036135 95  0.00

56 راسب 500غغ53غ54م عماد طلب حامد221741036136 96  0.00

غ راسب 710غ8962غغم عماد م جبار221741036137 97  0.00

68 راسب 0ست%5042272512م كريم محسن م221741036138 98  0.00

59 راسب 0غ50غ59غغم مزيد جهلي حايف221741036139 99  0.00

78 ناجح 746094838868545م هيثم خماط حالوب221741036141 100  77.86
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71 راسب 0غغغغغغمحمود حسين فهد عناد221741036142 101  0.00

54 راسب 0%2518%50283818محمود عبد العظيم مجيد عبد علي221741036143 102  0.00

79 ناجح 585752757068459محمود قاسم م جعفر221741036144 103  65.57

87 ناجح 919995999590656مرتضى ناجي حاجم تليو221741036146 104  93.71

81 ناجح 506452808285494مسلم عقيل عباس صليبي221741036148 105  70.57

غ راسب 0غغغغغغمصطفى جهاد ريحان عباس221741036150 106  0.00

61 راسب 0غغغ58غغمصطفى فيصل غازي هاشم221741036152 107  0.00

77 راسب 620غ6756غ59مصطفى م عوده وداي221741036153 108  0.00

85 راسب 9594930غ9094مفيد جواد كاظم يونس221741036154 109  0.00

87 راسب 830غ82غ8598منتظر حسن كاظم جاسم221741036156 110  0.00

82 راسب 87808092950غمنتظر صباح مكي شهيب221741036157 111  0.00

100 ناجح 921009710010098687منتظر قاسم علوان حبيب221741036158 112  98.14

غ راسب 0غغغغغ50مهند قاسم ابراهيم فارس221741036161 113  0.00

88 راسب 6350700غ7475مهند م غازي حمود221741036162 114  0.00

73 راسب 0غ50676950غنجم عبد ا نجم عبد221741036164 115  0.00

95 راسب 9798850غ9083نور الحسين رشيد كاظم سلمان221741036165 116  0.00

71 راسب 0%506741505018هشام سوادي عكاب مسلم221741036166 117  0.00

57 راسب 7339625065660ولي حسين عزيز ضافي221741036169 118  0.00

المشاركون

118 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

86 32 % 27.12

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

7 

7 

 77.78

9 

7 

21  2223 10 27 0 

15 15 12 7 17 0 

 71.43 68.18 52.17 70.00 62.96 0.00
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