
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 555763827582496احمد خضير موسى فضل221751003002 1  70.86

82 راسب 5661603450550احمد رائد كاظم سكران221751003003 2  0.00

67 راسب 0غ7085776284احمد سالم حواس نشمي221751003004 3  0.00

81 ناجح 595065586350426احمد صكبان أنعيمه وحيد221751003005 4  60.86

62 راسب 6650583228360احمد عبد السلم جلود جدعان221751003006 5  0.00

88 ناجح 879090615557528احمد كاظم عبد الكريم جبر221751003008 6  75.43

77 راسب 500غغ65غ57احمد ماجد م ساجت221751003009 7  0.00

75 راسب 0غغغغ57غاسماعيل سلطان قاسم بزيع221751003011 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغالحسين احمد عبد الحسين حمزه221751003012 9  0.00

77 ناجح 715063537971464ايوب حميد عكاب حسين221751003013 10  66.29

72 راسب 500غغ50غ59جاسم صادق م خضير221751003014 11  0.00

59 راسب 880غ55غ5853جعفر عاشور غانم شلب221751003016 12  0.00

90 راسب 700غ647250غجعفر عبد الجليل درويش حسين221751003017 13  0.00

78 ناجح 605460505264418جواد طالب علي مدلول221751003018 14  59.71

غ راسب 0غغغغغغحاتم كريم جبار راضي221751003019 15  0.00

72 راسب 0غغ51غغغحسن حيدر عبد ا نايف221751003020 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن رعد بدر فرحان221751003021 17  0.00

76 راسب 5350503350500حسن ستار غافل مزعل221751003022 18  0.00

71 راسب 0غ565069غ67حسن شنان حافظ شناوه221751003023 19  0.00

83 راسب 0غ7273غغ69حسين حيدر محسن عبد221751003025 20  0.00

82 ناجح 526476616359457حسين عباس خضير شريده221751003026 21  65.29

80 راسب 0غ76548978غحسين عدنان عبد الحسين خنجر221751003028 22  0.00

79 راسب 650غ66565652حسين علء شعيوط عمر221751003029 23  0.00

86 ناجح 859076878786597حسين علي عبد الرضا لفلوف221751003031 24  85.29

92 ناجح 819372837388582حسين فاضل سعد صالح221751003033 25  83.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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71 ناجح 595259636769440حسين مزهر حسن حافظ221751003036 26  62.86

84 ناجح 657162717150474حمزه كاظم علي مكطوف221751003037 27  67.71

67 راسب 0عشر%15%52595014حيدر عبد أمعيدي عطيه221751003039 28  0.00

71 راسب 5532582124500حيدر علي زيد محيي221751003040 29  0.00

64 راسب 6050395050500حيدر م حسين علي221751003041 30  0.00

65 راسب 5024505750520رائد عدنان عبد الحسين خنجر221751003043 31  0.00

52 راسب 0غغغ50غ54سجاد جعفر عايد كاطع221751003047 32  0.00

68 راسب 5751563481850سجاد عدنان جبار ناصر221751003050 33  0.00

85 راسب 7592732484800سعد رحيم عبد زوير221751003052 34  0.00

84 راسب 6182562574690سلم حسن خيون عكيلي221751003053 35  0.00

82 ناجح 635057505361416سيف حيدر علي والي221751003054 36  59.43

70 ناجح 565069596450418سيف طالب عبيد عريان221751003055 37  59.71

83 ناجح 809584847083579سيف فراس سالم داود221751003056 38  82.71

67 راسب 5730585450550صادق رحيم دايخ حسون221751003057 39  0.00

75 راسب 0غغغ61غ52صادق عبد الكاظم علمه عيدان221751003058 40  0.00

67 راسب 5035507550660صقر وحيد شناوه موسى221751003059 41  0.00

82 راسب 5664585036500ضرغام هيثم فيصل عبد221751003060 42  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشضياء حسن داخل سلطان221751003061 43  0.00

78 ناجح 568359577566474ضياء حسين موسى عكاب221751003062 44  67.71

67 راسب 500غغ56غ50عباس رحيم شيال كاظم221751003065 45  0.00

86 ناجح 758488879676592عباس صالح عباس كاظم221751003066 46  84.57

72 راسب 0غغغغغغعباس صكبان لفته خضير221751003067 47  0.00

76 راسب 0غ50غ50غغعباس عبد هاشم عويد221751003069 48  0.00

74 راسب 0غغغ5066غعبد ا حامد هادي عبد علي221751003072 49  0.00

غ راسب 0غغغغغ22عبد المنتظر رحيم جحيل خليف221751003073 50  0.00
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67 راسب 0غغغ59غ50علي احمد مجيد كريم221751003074 51  0.00

86 ناجح 635564507850446علي جميل هاشم جبار221751003075 52  63.71

73 ناجح 567562505956431علي حسين فاضل عنيد221751003078 53  61.57

72 راسب 0غغغ5061غعلي حسين نجم عبد ا221751003079 54  0.00

82 راسب 6360603557700علي حمد عواد منشد221751003080 55  0.00

غ راسب 0غغغغ71غعلي خالد كاظم نتيش221751003081 56  0.00

79 راسب 66500غ65غ50علي خضير عطيه هيونطه221751003082 57  0.00

66 راسب 500غغغغغعلي خلف كاظم علس221751003083 58  0.00

77 ناجح 618474637364496علي سمير عبد العالي عوده221751003085 59  70.86

74 ناجح 547376505762446علي صادق طالب عبد221751003086 60  63.71

63 راسب 5952735039500علي عبد الرحمن مناحي ناصر221751003088 61  0.00

60 راسب 50300%39585015علي عبد الرحيم كطيو حمادي221751003089 62  0.00

78 راسب 5150533450670علي عطوان عبد الواحد مبروك221751003091 63  0.00

61 راسب 0غغغ50غ59عمار م عواد محسن221751003094 64  0.00

88 راسب 23500%52505819غيث جاسم م جمعه221751003095 65  0.00

75 راسب 6052663250340فضل ا مجيد خليل شبيب221751003096 66  0.00

70 راسب 0غغغغ60غكرار حيدر حسن خلف221751003097 67  0.00

غ راسب 0غغغغغ56كرار حيدر محسن جواد221751003098 68  0.00

72 راسب 635461690غ58كرار ماجد عوده بناي221751003099 69  0.00

72 راسب 500غ52506450كرار م عبد الساده خليف221751003100 70  0.00

50 راسب 5550503950540كريم حاتم كريم كاظم221751003101 71  0.00

71 راسب 5550503427390م صادق مزيعل جابر221751003108 72  0.00

76 راسب 550غغغ5556م عماد حسن صالح221751003112 73  0.00

75 راسب 630غغ5070غم قاسم طاهر نعمه221751003113 74  0.00

65 راسب 0غغغغغ50م قاسم كاظم علس221751003114 75  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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85 ناجح 707678758255521م ناصر عبد الحسين علي221751003117 76  74.43

76 ناجح 506472695750438مرتضى عباس صالح عيسى221751003122 77  62.57

78 ناجح 595579917984525مرتضى م عبد ا لشه221751003125 78  75.00

77 راسب 350%13%51826611مصطفى احمد ابراهيم سعدون221751003126 79  0.00

79 راسب 5050505050340مصطفى جاسم منشد كزار221751003128 80  0.00

75 ناجح 756257829485530مصطفى حسين جبار ثجيل221751003129 81  75.71

73 راسب 610غ54545253مصطفى خضير عتوي عبيد221751003130 82  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر ناظم علوي بداي221751003132 83  0.00

88 ناجح 697486957691579منتظر نعيم كاظم عوده221751003133 84  82.71

83 راسب 5060676151410موسى الكاظم صباح كاطع غالي221751003134 85  0.00

70 راسب 5950505439500ميثم نافع م رحيم221751003135 86  0.00

78 راسب 6660642754610ناصر حسين عبيد ثامر221751003136 87  0.00

70 راسب 0غغغ54غ50هادي حسين هادي علوان221751003138 88  0.00

87 راسب 5329657427500هيثم عدنان سلطان حاجم221751003140 89  0.00

غ راسب 0غغغغغغيحيى عبد الباري خلف هاشم221751003141 90  0.00

72 راسب 0غغ5252غ55يونس ربح محسن عطشان221751003143 91  0.00
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91 
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