
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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 0غ8060654159حسن جاسم م سعدون221611021049 1  0.00

82 راسب 6155553458500حسين عقيل عايز م221611021074 2  0.00

92 ناجح 596854545070447حيدر حسين شلكة بطاح221611021088 3  63.86

87 ناجح 535050875057434عباس علي نزال نصيف221611021132 4  62.00

78 ناجح 505864505050400فهد م حامد ثاجب221611021182 5  57.14

86 راسب 0غ5174506355ابراهيم طارق مطر هداد221741021001 6  0.00

88 راسب 510غغغغ50احمد سامي خلف حبيب221741021002 7  0.00

92 ناجح 615061605956439احمد صادق عادل حلو221741021003 8  62.71

80 راسب 0غغ52566352احمد م ساهي كزار221741021005 9  0.00

82 راسب 94780غغغ86احمد مهدي عبد الجليل دخيل221741021006 10  0.00

89 راسب 790غ76698450امير حسن عبد صاحي221741021007 11  0.00

90 ناجح 677475627380521امير وجدان هادود علي221741021008 12  74.43

69 راسب 500غغ50غغثائر حازم م راضي221741021009 13  0.00

87 راسب 0غ55غ505050جواد عبد الكريم ساجت فنجان221741021010 14  0.00

81 راسب 6237357485750حسن يمعان فجر سعد221741021014 15  0.00

70 راسب 500غغ59غغحسين احمد فيصل خيون221741021015 16  0.00

70 راسب 0غغغغصفرغحسين جليل جواد كطان221741021017 17  0.00

68 راسب 500غغ515057حسين جواد كاظم خلف221741021018 18  0.00

75 راسب 5126362330330حسين صلح حسن مزيود221741021019 19  0.00

غ راسب 0غغغ55غغحسين عبد المير نعمه جبر221741021020 20  0.00

83 راسب 0غغغغ94غحسين عبد خلف مشعان221741021021 21  0.00

86 ناجح 707966507768496حسين كاظم محسن مسير221741021023 22  70.86

82 راسب 0غغغغ5050حسين كريم عزيز عجيل221741021024 23  0.00

88 ناجح 8991999410098659حيدر علي رحيل كزار221741021026 24  94.14

63 راسب 60500%35505013رافد حسين دحام جبر221741021029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الحيائي

86 ناجح 507964546360456رافد عبيد علي جياد221741021030 26  65.14

غ راسب 0غغغغغ51زينل صادق غثيث عبد الرضا221741021031 27  0.00

88 ناجح 818979718272562ساري رحيم بادي زغير221741021032 28  80.29

غ راسب 710غغ74غ58سامي قاسم عباس سماري221741021033 29  0.00

96 ناجح 909990839089637سجاد ماجد حسين معيدي221741021034 30  91.00

91 ناجح 689787959598631سجاد م صياح عنيد221741021035 31  90.14

96 راسب 0غ82886880غسلم جمال عبيد رخيص221741021036 32  0.00

غ راسب 0غغغغغ52سيف جاسم م حسن221741021037 33  0.00

غ راسب 0غغغغغغسيف سهيل نجم عبد221741021038 34  0.00

83 راسب 500غغغ6359عادل عبد المير عبد النبي منشد221741021040 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس جاسم شديد مؤمن221741021041 36  0.00

97 راسب 0غ9984غ85صفرعبد ا جبار فياض والي221741021042 37  0.00

76 راسب 0غ5150637135عبد ا علي عبد الحسن والي221741021043 38  0.00

77 راسب 86760غ65غغعبد ا يمعان فجر سعد221741021044 39  0.00

غ راسب 0غغغ78غ63عقيل حسين خير ا مطير221741021045 40  0.00

95 راسب 0صفرصفر8188غصفرعلي حازم عبد المحسن سلطان221741021046 41  0.00

88 ناجح 748889667174550علي حسين م فهد221741021047 42  78.57

86 ناجح 677473738794554علي دويش غالي عوض221741021048 43  79.14

79 راسب 0غ81غغ7784علي سعود طويش م221741021050 44  0.00

88 ناجح 606365756972492علي كريم حسين مزعل221741021051 45  70.29

70 راسب 0غغغغغغعلي نعمة م عزيز221741021052 46  0.00

85 ناجح 809983899094620عمار ياسر عبد الحسن والي221741021054 47  88.57

80 راسب 54590غ505960فتيان كريم عبد ا زغير221741021056 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغكاظم خليل كاظم حسن221741021057 49  0.00

80 راسب 0غغغ57غ62كرار حيدر دلي ثجيل221741021058 50  0.00
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80 ناجح 687255598153468كرار عبد كاطع عبد ا221741021060 51  66.86

77 راسب 6180552966770م باقر موسى حتروش221741021061 52  0.00

91 ناجح 789361947874569م حبيب عبد الرزاق كاظم221741021062 53  81.29

85 راسب 85550غ8555غم قاسم جابر عطيه221741021064 54  0.00

87 ناجح 616962697466488م قاسم عبود حلبوص221741021065 55  69.71

67 راسب 0غ82غ8369غم مبارك حميد ردام221741021066 56  0.00

77 راسب 0غغغغغغمرتضى حيدر صليبي مالح221741021067 57  0.00

84 راسب 810غ8257غغمرتضى هادي عبد شمخي221741021069 58  0.00

75 راسب 50500غ52غ50مسلم محيسن نايف مطشر221741021070 59  0.00

82 راسب 0غ60غغ76غمصطفى حاتم م عزيز221741021071 60  0.00

66 راسب 500غغغغ50مصطفى ستار بلبول طينه221741021072 61  0.00

66 راسب 0غ576069غغمصطفى غانم كريم عزيز221741021073 62  0.00

70 راسب 0غغغغغغمنتظر كاظم مطشر عريبي221741021075 63  0.00

61 راسب 0غغغغغغمنتظر م شماخ منشد221741021076 64  0.00

82 ناجح 668758708677526مهند حسين رحيم ياسين221741021077 65  75.14

غ راسب 0غغغغغغهاني محيسن نايف مطشر221741021078 66  0.00

غ راسب 0غ57غ59غ50هشام لطيف هاشم رجيب221741021079 67  0.00

المشاركون

67 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

48 19 % 28.36

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 50.00

6 

3 

9  84 6 13 0 

6 6 1 3 11 0 

 66.67 75.00 25.00 50.00 84.62 0.00
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