
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 البرار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 590غ58507660باسم م نجم عبد ا221611091037 1  0.00

83 راسب 5736605050500علء سمير طوفان عذافه221611091117 2  0.00

83 ناجح 585062505559417علي سالم علوان حسين221611091131 3  59.57

87 ناجح 616371807059491اجود كاظم م موسى221741091001 4  70.14

96 ناجح 676781858484564أحمد ذياب دبن جبر221741091002 5  80.57

100 ناجح 9699921009395675احمد رشيد حميد كريم221741091003 6  96.43

93 راسب 0غغ74808980احمد سعدون كاصد سهر221741091005 7  0.00

92 ناجح 816887829389592احمد عبد ا حواس مفتن221741091006 8  84.57

80 ناجح 798364908376555احمد عبيد عبد ا ضاري221741091007 9  79.29

86 ناجح 556260837577498احمد علي حسين عباس221741091008 10  71.14

74 راسب 0غ5278غغ50أحمد علي قاسم حسين221741091010 11  0.00

92 راسب 0غ87غغ8289احمد عواد عبد الحسن منشد221741091011 12  0.00

66 راسب 570غغغغسبعاحمد مبارك م علي221741091013 13  0.00

60 راسب 500غ51غغغاحمد مصطفى م تقي م221741091014 14  0.00

86 ناجح 676280505067462احمد نعيم راضي نديوي221741091015 15  66.00

75 ناجح 655070576360440احمد وحيد سالم عايد221741091016 16  62.86

71 راسب 3024505074500اسعد جدوع عبد الزهره جابر221741091017 17  0.00

85 ناجح 656976586988510اكرم حميد ماجد حسن221741091018 18  72.86

92 ناجح 715782616769499أمجد عبد المير عبد الحسين جابر221741091019 19  71.29

65 راسب 0غغغغغغأمير عماد شعلن ضيدان221741091020 20  0.00

79 راسب 0غغغ50غ59باسم رياض كاظم رخيص221741091021 21  0.00

91 راسب 715877760غواحدباقر موسى كاصد جادر221741091022 22  0.00

83 راسب 5050503331250بهاء حسين نعيمه شريف221741091024 23  0.00

71 راسب 0غغغ58غ53جبار عصام كامل ثابت221741091025 24  0.00

56 راسب 0غ50غغ50غحسن قاسم حسن لفته221741091027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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81 راسب 630غغغ5950حسين حارس حسين صويح221741091029 26  0.00

75 راسب 0غ6250غ5750حسين صحو حميد حطيحط221741091031 27  0.00

91 ناجح 7975881007783593حسين عدنان عوده حسن221741091032 28  84.71

73 راسب 8991910غغ79حمزه جابر عبد حنين221741091034 29  0.00

90 ناجح 759198909294630حيدر شهيد خليل كامل221741091035 30  90.00

87 ناجح 708377948398592حيدر عبد ا غضبان زعماك221741091036 31  84.57

80 راسب 7661630غ50غحيدر عماد كاظم عبد221741091037 32  0.00

86 راسب 530غ58525761حيدر كريم شديد سلمان221741091038 33  0.00

86 ناجح 535165686971463سجاد احمد عبد الحسين صيهود221741091041 34  66.14

92 ناجح 625086576285494سجاد حسين علي مزعل221741091042 35  70.57

61 راسب 0غغغغغغسجاد عقيل م طعيمه221741091043 36  0.00

95 ناجح 857297828793611سجاد علء غانم حسن221741091044 37  87.29

94 راسب 840غ919692غسجاد علي عبد الرضا نعيم221741091045 38  0.00

97 ناجح 798996899689635سجاد ياسين شنشول فاخر221741091046 39  90.71

85 راسب 5040510%323314سلم م علوان حسين221741091047 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغسلم مهدي صالح موحان221741091048 41  0.00

68 راسب 0ثمانتسعغ503853سيف صباح شاكر صالح221741091049 42  0.00

غ راسب 7490867691850صبار كريم صبار ياسر221741091050 43  0.00

73 راسب 290%13عشر583242ضرغام قاسم عجيل زجي221741091051 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغضياء رحيم فليفل سلمان221741091052 45  0.00

91 راسب 9381890غ8487ظاهر كريم صبار ياسر221741091053 46  0.00

62 راسب 0غغ70غغغعادل سعدي صالح حثيل221741091054 47  0.00

86 راسب 0غ58غغغغعباس سعيد فرج م221741091056 48  0.00

75 راسب 0%382950282713عباس عكاب ناصر حسين221741091057 49  0.00

71 ناجح 698376708577531عباس مرتضى رياض جاسم221741091058 50  75.86
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86 ناجح 665250805082466عبد ا كاظم عكاب مسلم221741091061 51  66.57

79 ناجح 585450575063411علي جواد عبد الكاظم عويد221741091063 52  58.71

غ راسب 0غغغغغغعلي حسن وارد جباره221741091064 53  0.00

غ راسب 0غغ50غغ54علي رسول عبد المير عيسى221741091066 54  0.00

78 راسب 32500%51586018علي شاكر جواد موسى221741091067 55  0.00

93 راسب 0خمسغ58505931علي عبد حمود عبد الحسن221741091069 56  0.00

80 راسب 9964630غغغعلي عصام كامل ثابت221741091070 57  0.00

89 ناجح 766666857482538علي قيس شنيار وادي221741091071 58  76.86

76 راسب 3123203033320علي محمود شناوي يوسف221741091072 59  0.00

60 راسب 0غغغغغغكرار رزاق مبارك حسين221741091076 60  0.00

91 ناجح 737087748287564كرار علي عوده زويجي221741091077 61  80.57

94 راسب 1000غ99غ9295كرار كريم عربي ابراهيم221741091078 62  0.00

75 راسب 0غغغغغغكرار محسن ثجيل صالح221741091080 63  0.00

84 ناجح 646283565664469كرار نعمان داخل عبيد221741091081 64  67.00

64 ناجح 566062676575449كريم نصيف جاسم م221741091082 65  64.14

78 ناجح 595553507350418مثنى حسن هاشم لطيف221741091083 66  59.71

78 راسب 500صفر59645076مجتبى طالب فهد م221741091084 67  0.00

88 راسب 0غغ97صفر8596مجتبى عوده بجاي عبود221741091085 68  0.00

94 ناجح 8287981009294647م تقي عباس عبد علي كاطع221741091086 69  92.43

81 راسب 730غ6462غ61م جواد عبد الكاظم حمد221741091087 70  0.00

97 ناجح 869194959697656م صادق عبد فليح221741091090 71  93.71

98 ناجح 809092928897637م عماد جفات هادي221741091091 72  91.00

82 ناجح 88989210099100659م مرتضى عباس م221741091093 73  94.14

75 راسب 5051593950600مرتضى علي كريم عبد ا221741091095 74  0.00

75 ناجح 615052925070450مصطفى حسن عبيد دخيل221741091096 75  64.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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79 راسب 0غ50غغغ60مصطفى ستار جاسم حميدي221741091097 76  0.00

غ راسب 0غ75غغ73غمصطفى مؤيد حظي فرهود221741091099 77  0.00

70 راسب 0غغغ5050غمصطفى م كاظم خضير221741091100 78  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر حيدر هاشم حسين221741091101 79  0.00

50 راسب 0غغغغغغنعمه عماد كاظم عبد221741091103 80  0.00

56 راسب 240%2419%343513يحيى عظيم جاسم م221741091104 81  0.00

غ راسب 6167570غ6262يحيى علي كايم حميدي221741091105 82  0.00

المشاركون

82 
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