
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

اعدادية البرار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 راسب 0أربع5050765031احمد ثامر عبيد جعاز221751091002 1  0.00

84 راسب 0غ50غغ7050احمد جاسم م عجرم221751091003 2  0.00

74 راسب 53710غ64غغاحمد حميد داخل هواش221751091005 3  0.00

82 راسب 7257977841500أحمد عباس قاسم جابر221751091006 4  0.00

77 راسب 0غغغغغغاحمد عبد المير عبد الحسين جابر221751091007 5  0.00

84 راسب 0غغ5850غ57احمد عبد الكريم م ساجت221751091008 6  0.00

69 راسب 0غغغ50غغاسامه عقيل نجاه رضا221751091011 7  0.00

82 راسب 0غغ51596155اسعد عبد الغفار حسن حبيب221751091012 8  0.00

74 ناجح 755054505063416الحسن هاني عبد الصاحب هاني221751091014 9  59.43

82 راسب 0غ615750غغامجد عبد ا هاشم غياض221751091015 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشايهاب عدنان صكبان محيسن221751091017 11  0.00

63 راسب 0غغغ50غصفرباقر رحيم عجيل شده221751091018 12  0.00

92 ناجح 815695507570519بهاء عبد الواحد عطيه عباس221751091019 13  74.14

80 ناجح 606162535550421جعفر صادق جعفر عبد221751091020 14  60.14

63 راسب 4050235023210حسن ضياء طالب قاسم221751091024 15  0.00

83 راسب 0غغ55غغغحسن عبد العظيم سالم جبر221751091025 16  0.00

69 ناجح 595050795069426حسن علي جواد خليل221751091026 17  60.86

90 ناجح 765093676597538حسن فاضل عبيجي مدور221751091027 18  76.86

69 ناجح 725577527656457حسن قاسم عباس نتيش221751091028 19  65.29

75 راسب 500غ50505023حسين رشيد حمود حسوني221751091032 20  0.00

84 راسب 600غ8750غ50حسين سعد حسين ناصر221751091033 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي ابراهيم سدخان221751091034 22  0.00

60 راسب 0غغغ50غغحسين علي سمير عواد221751091035 23  0.00

56 راسب 0غغغغغغحسين عماد صالح تسكام221751091037 24  0.00

83 ناجح 617484566273493حسين معاون فرهود سعدون221751091039 25  70.43
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84 راسب 0غغغغغغحيدر صادق جعفر عبد221751091042 26  0.00

84 راسب 0غ7762غغغحيدر عبد الكريم عطشان وداي221751091044 27  0.00

83 راسب 6168673631500حيدر علي بدر عبد221751091046 28  0.00

84 راسب 5465740غ65غزين العابدين علي عبد الحسين مكطوف221751091048 29  0.00

69 راسب 0غغغ50غغسجاد حسن مهدي جباره221751091050 30  0.00

غ راسب 7354610غغ65سجاد عادل فرج م221751091051 31  0.00

84 ناجح 655273745871477سجاد عبد الخضر صبار ياسر221751091052 32  68.14

75 راسب 0غغغغغغسجاد عبد العباس عاصي علوان221751091053 33  0.00

86 راسب 5855610غ6460سجاد عبد الكريم فاخر موسى221751091054 34  0.00

78 راسب 5050527739500سعد جبار موحان سنعوس221751091055 35  0.00

77 راسب 0غ505950غ50صفاء الدين عبد الجليل زهراو سلمان221751091057 36  0.00

84 راسب 0غ5153غ6465ضرغام حميد شنشول عبد النبي221751091058 37  0.00

82 ناجح 588370505054447طالب يعقوب كاظم شناوه221751091059 38  63.86

81 راسب 0غ50غ69غغعباس صيوان عزيز مجيد221751091061 39  0.00

88 ناجح 7265981009088601عباس علي ثجيل جابر221751091063 40  85.86

82 راسب 0غغغغغ51عباس عوده فرهود عوده221751091064 41  0.00

56 راسب 0غغغ53غغعباس لطيف حسين لفته221751091065 42  0.00

83 راسب 50650غ507878عباس يحيى كاصد سهر221751091066 43  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعبد الحسن علي شنون نعمه221751091067 44  0.00

81 راسب 0غ54غ565060عبد ا حاتم عبد الصاحب عبد ا221751091069 45  0.00

73 راسب 0ثلثغغ73غغعلء برزان روضان لطيف221751091070 46  0.00

82 راسب 8438857166750علي حسين هادي عكاب221751091072 47  0.00

81 راسب 0غغغغغغعلي زهير عبد الرضا ناصر221751091074 48  0.00

77 راسب 0غ52غغ55غعلي عبد الحسين رزاق نغيمش221751091076 49  0.00

81 راسب 0غ695350غ65علي مصطفى جاسم مدلول221751091078 50  0.00
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84 راسب 0غ50غ53غغغسان علي ضيدان عبيره221751091080 51  0.00

66 راسب 0غغغ53غغفوارس م مراد عناد221751091082 52  0.00

90 راسب 230%5741622519كرار جبار كطن محسن221751091085 53  0.00

75 راسب 3050626828590كرار عقيل عاكف فليح221751091087 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغماجد كاظم م منصور221751091088 55  0.00

61 راسب 0غغ5050غغم اسامه حسن عبد221751091089 56  0.00

66 راسب 0غغغ5858غم جاسم م راضي221751091090 57  0.00

79 راسب 0غ71غ725473م جواد عبد الكاظم جلود221751091091 58  0.00

85 راسب 0غ50غ64غ61م صادق مطشر ضيدان221751091092 59  0.00

88 ناجح 776778887790565م علي حسين م221751091093 60  80.71

68 راسب 0غغغ53غغم عويد احمد بديوي221751091094 61  0.00

64 راسب 5050506640720م قاسم جبر عطار221751091095 62  0.00

64 راسب 0غغغغغ50م لطيف سباهي سعدون221751091096 63  0.00

77 راسب 5150505028260محمود احمد ناصر حسن221751091098 64  0.00

67 راسب 0غغغ53غ50مخلد عبد الرزاق عايد درعان221751091099 65  0.00

81 راسب 0غغغ60غ65مرتضى خالد مانه مدور221751091100 66  0.00

54 راسب 0غ50غغغ31مسلم خضير موسى خشرم221751091101 67  0.00

73 راسب 500غ50536450مسلم ناجي حمدان عبد221751091102 68  0.00

73 راسب 0غ705550غغمصطفى احمد جاسم خلف221751091103 69  0.00

79 راسب 0غ595050غغمصطفى حازم جاسم حمادي221751091104 70  0.00

83 راسب 0غ50غ5060غمصطفى فارس مسعد حبيب221751091106 71  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر عبد ا عدوان مايد221751091107 72  0.00

75 راسب 0غ52غغ5350مهدي رشيد سمير يسر221751091110 73  0.00

70 راسب 0غغغغغغمهند قاسم عسم سلطان221751091111 74  0.00

93 ناجح 665567756172489هاني حمدي صالح حثيل221751091112 75  69.86
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57 راسب 0غ50غ50غغهيثم ريسان شنين طابع221751091113 76  0.00

72 راسب 5033695050520هيثم كامل خزعل لفته221751091114 77  0.00

69 راسب 0غغغغغ50ولي جاسب حسين محارب221751091115 78  0.00

المشاركون

78 
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