
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 الغراف للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 5658503150380احمد شهاب حميد بنيان221611022004 1  0.00

92 راسب 6978298057600حاتم كريم فهد جعين221611022024 2  0.00

92 راسب 0غغ50506350حسام عبد الرحيم شنان كسار221611022026 3  0.00

79 راسب 51630غ725156علي كريم جهلي رويضي221611022114 4  0.00

71 راسب 500غغ505050مصطفى عدنان جلود سهر221611022161 5  0.00

87 راسب 8990800غ66غاحمد جليل صعيوج عايد221741022001 6  0.00

63 راسب 58638975740غاحمد علي كاظم علي221741022003 7  0.00

68 راسب 0غغغغغغاحمد عوده مرار خير ا221741022004 8  0.00

83 راسب 500غغغ55غاحمد فهد شعلن كاظم221741022005 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغازهر جبر حسن عليوي221741022007 10  0.00

89 راسب 0غغغ50غ55اشرف ناصر زايد علي221741022009 11  0.00

82 راسب 0غ50غغ6256اكرم خير ا كاظم فهد221741022010 12  0.00

87 راسب 0غغغ565357انور جبر حسن عليوي221741022011 13  0.00

86 راسب 0غغغغغغتركي مجبل حمود عذاب221741022012 14  0.00

79 راسب 0غ24خمس546154جعفر كاظم محيبس عجيمي221741022013 15  0.00

92 ناجح 94971009298100673جعفر م علي فالح221741022014 16  96.14

83 راسب 500غغغغ67حسن حميد مزيعل تركي221741022016 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن مجيد مطشر شرت221741022019 18  0.00

87 ناجح 615068505674446حسين جواد كاظم عواد221741022020 19  63.71

70 راسب 5757522153500حسين سعيد دايخ زياد221741022021 20  0.00

65 راسب 0غغغغغغحسين علي ياسين جبار221741022022 21  0.00

81 راسب 670غغ535064حيدر علي قاسم بندر221741022028 22  0.00

87 راسب 940صفرصفر929881ذياب م ذياب لفلوف221741022030 23  0.00

86 ناجح 595150565277431رائد حسين فرهود ايدع221741022031 24  61.57

62 راسب 0غغغغغ50رشيد م حسين كنبر221741022032 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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88 راسب 660غغ6972غسجاد عكله صالح علي221741022034 26  0.00

88 راسب 7360824175730سجاد وليد م عبد الرضا221741022035 27  0.00

67 راسب 0غغغ505050سيف سعيد علي نجم221741022036 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغصابر خالد سمير كريم221741022038 29  0.00

78 راسب 0غغغغ5051صادق جليل كاظم طاهر221741022039 30  0.00

68 راسب 5756560غغغصادق فليح حسن عفريت221741022041 31  0.00

88 ناجح 686672505050444عادل خلف عطب عبد علي221741022043 32  63.43

81 راسب 590غغ665660عامر كامل عبيد خليف221741022044 33  0.00

78 راسب 0غغغغغغعباس حسين علوان حنضل221741022045 34  0.00

85 راسب 50640غغغ56عباس حسين فليح عيسى221741022046 35  0.00

78 راسب 610غغغغ68عباس سعود ربيع مزيعل221741022047 36  0.00

86 راسب 0غ8791غ91غعباس عكله صالح علي221741022048 37  0.00

86 راسب 81780غ6582غعباس علي وحيد عبد الحسن221741022049 38  0.00

90 ناجح 776193849192588عباس م علي فالح221741022051 39  84.00

81 ناجح 507563836772491عبد الحسين كريم محسن خلوي221741022053 40  70.14

غ راسب 0غغغغغغعبد الصمد رشيد جميل حمد221741022057 41  0.00

63 راسب 0غغغغغ50عبد الكريم رزاق عبد ناصر221741022058 42  0.00

81 راسب 570غ60غغغعبد ا محسن جابر هوف221741022059 43  0.00

65 راسب 50540غغغ50عدنان خير ا غالب شمس221741022060 44  0.00

89 راسب 0غ58غ65غغعدوان احمد خريوع صالح221741022061 45  0.00

73 راسب 0غغغغغغعزيز ثجيل مزيد مطير221741022062 46  0.00

83 راسب 0غ6458523055عقيل خالد خلف فزاع221741022063 47  0.00

73 راسب 0غغغغغ50علء زايد خليف سالم221741022065 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلء كاظم ساجت رزن221741022066 49  0.00

63 راسب 0غغغغغ50علي رشاد ثامر محسن221741022068 50  0.00
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68 راسب 510غغغغ55علي عماد كاظم حسين221741022070 51  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي كاظم مطر جبر221741022071 52  0.00

83 راسب 0غغغغغ52غانم تعبان كوكز كزار221741022072 53  0.00

83 ناجح 616754696953456غسان جيجان دحام صاحي221741022073 54  65.14

87 راسب 690غغ636355فائز فيصل احمد ايدع221741022074 55  0.00

50 راسب 0غغغغغ50قيس صباح فرهود ايدع221741022075 56  0.00

88 ناجح 807398919698624كرار احمد علي فالح221741022076 57  89.14

91 راسب 810غغ636172كرار كاظم خزعل زغير221741022077 58  0.00

68 راسب 500غ55صفر5028مؤمل سلمان حنين بنوش221741022079 59  0.00

81 راسب 0غغ62غ5051مازن سلمان عكش جالوغ221741022080 60  0.00

63 راسب 0غغغغغ50متعب فالح كوكز كزار221741022082 61  0.00

82 راسب 0غغ62غ6450م رحمن ياسر خضر221741022083 62  0.00

59 راسب 0غغغغغغم رزاق حمود حسن221741022084 63  0.00

79 راسب 0غغغ56غ54م قاسم حسن عبود221741022087 64  0.00

80 ناجح 667279688693544م كناص سمير عيلن221741022088 65  77.71

75 راسب 6453730غغغمصطفى حليم محسن خلوي221741022093 66  0.00

89 راسب 9578880غغغمصطفى خير ا ابراهيم عبد221741022095 67  0.00

77 راسب 0غ505850غغمقتدى ساجد ابراهيم عبد221741022097 68  0.00

87 راسب 0غغغغغغمنتظر ناصر عيسى محسن221741022098 69  0.00

66 راسب 0غغغغغغنايف رياض كاظم نايف221741022099 70  0.00

78 راسب 500غغغ5054هاني عبد الحسين ماشي صيوان221741022101 71  0.00

95 ناجح 727288828597591وليد منصور حسين راهي221741022103 72  84.43

95 ناجح 756994858487589ياسر نايف صالح دغش221741022104 73  84.14

66 راسب 2620210اثنتان3923يحيى علي اسماعيل سبتي221741022105 74  0.00

83 ناجح 585568505558427يعقوب سامي عامر يوسف221741022106 75  61.00
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عمار اسماعيل خليل زكي



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 :4
ذي قار

اعدادية الغراف للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 50610غغغ53يوسف حسن جاسم خصيم221741022107 76  0.00

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

64 12 % 15.79

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 80.00

5 

4 

8  89 6 8 0 

6 6 3 3 7 0 

 75.00 75.00 33.33 50.00 87.50 0.00
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