
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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 6063505537550حسن عادل حمد سعد221611033024 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحمزه فرج صاحب خليف221611033045 2  0.00

69 راسب 0غ67غ72غغابراهيم م عبد جودة221741033001 3  0.00

78 راسب 0غ716850غ60احسان رياض ميحان عبد221741033002 4  0.00

82 ناجح 716877838477542احمد صالح كريم حميد221741033004 5  77.43

غ راسب 86780غغ74غاحمد علي حسن داود221741033005 6  0.00

71 راسب 84600غغ5760احمد كريم ناصر رسن221741033008 7  0.00

80 ناجح 969588929899648اركان حميد عليوي حسين221741033009 8  92.57

84 راسب 970غ99غ8697اسامة سعيد كاظم جاسم221741033011 9  0.00

88 راسب 0غ9993غ8695جعفر رحم صاحب عبد علي221741033014 10  0.00

86 راسب 0غغغغ7383جعفر غانم لطيف علوي221741033015 11  0.00

53 راسب 0غغغغغغحبيب رياض خزعل خيون221741033016 12  0.00

80 ناجح 637451775863466حسن احمد حسن خالد221741033017 13  66.57

92 راسب 8372570غ7878حسن خضير عبد علي عبد اليمه221741033018 14  0.00

76 راسب 0صفر7785666477حسن علي حسين عليوي221741033019 15  0.00

84 راسب 550غ64غ7484حسن هادي عزيز حميدي221741033020 16  0.00

81 راسب 0غ6558غغ64حسين سمير هادي طاهر221741033022 17  0.00

72 راسب 0غغغغغغحسين علء جدوع علوي221741033023 18  0.00

80 راسب 6670338567540حسين عماد علي حسان221741033025 19  0.00

92 راسب 8450530غ6466حسين فاضل فريح خليفه221741033026 20  0.00

71 راسب 0غغغغغغحسين نعيم غياض ساجت221741033028 21  0.00

75 راسب 0غغغغغغحمزة كريم سمير م221741033029 22  0.00

92 راسب 590غ74غغ76حميد تركي جابر ساير221741033030 23  0.00

88 راسب 720غغغ6780حيدر رمضان شكاحي كيطان221741033031 24  0.00

86 ناجح 819375948673588رضا صباح حامد عبيد221741033032 25  84.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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77 راسب 0غغغغ6792سجاد حيدر انعيم عزيز221741033036 26  0.00

84 راسب 0غغغغ80غسجاد زاهد هادي م221741033037 27  0.00

88 راسب 56670غغ7296سعد فرهود صخي روضان221741033039 28  0.00

70 ناجح 669081848258531سيف الدين علي حمادي غافل221741033041 29  75.86

غ راسب 0غ8267غغ76عباس سامي جوهر حوار221741033042 30  0.00

89 ناجح 759077577077535عباس صاحب عبد جبار221741033043 31  76.43

79 راسب 600غ70غ65غعبد الرضا حميد ضمد عبيد221741033044 32  0.00

79 راسب 500غ82غغغعبد ا عواد صكر صفوك221741033046 33  0.00

53 راسب 0غغغغ5050عبد الهادي يوسف هادي عذاب221741033047 34  0.00

91 راسب 94850غغ8598عقيل شمخي جبر جابر221741033048 35  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي اسعد شهاب ثجيل221741033049 36  0.00

68 راسب 500غ67غغغعلي رائد جواد كاظم221741033052 37  0.00

81 راسب 66560غغ5362علي راضي سالم هويدي221741033053 38  0.00

81 راسب 8587673350660علي صاحب عبد جبار221741033054 39  0.00

66 راسب 50580غغ5650علي صالح كماد شكاحي221741033055 40  0.00

91 راسب 91800غغ7197علي عماد م صالح221741033057 41  0.00

79 راسب 650غ5371غ61علي ليث حنون نعمه221741033061 42  0.00

82 راسب 0غغ83غ51غفاضل عزيز بلسم جبار221741033065 43  0.00

80 ناجح 507550505063418قاسم عفات برهان دحيرو221741033066 44  59.71

89 ناجح 8096848410082615كرار م فليح حسن221741033071 45  87.86

74 راسب 0غغغغ50غم اياد م صالح221741033072 46  0.00

81 راسب 540غ58835750م جبار عبد الحسين كريدي221741033073 47  0.00

89 ناجح 939889959098652م صاحب كريم عزيز221741033075 48  93.14

79 راسب 0غ71غ586254م صادق علي تويه عكموش221741033076 49  0.00

87 راسب 750غغ689584م عبد علي كطان مطر221741033077 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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89 راسب 500غ5850غغم فضل غياض ساجت221741033078 51  0.00

91 راسب 710غ69غغغم قاسم حامد عبيد221741033079 52  0.00

63 راسب 0غغ50غ5050م كريم نجدي بشير221741033080 53  0.00

86 راسب 0غ97غغ9298م مجيد محتون عبد ا221741033081 54  0.00

80 راسب 0غ9894غ93100م نعيم عليوي زعيط221741033082 55  0.00

88 ناجح 515351576259421مرتضى اركان سبتي شنان221741033083 56  60.14

83 ناجح 576655506350424مرتضى جعفر عويد حمد221741033084 57  60.57

99 راسب 0غ10095غ9199مرتضى عباس ذرب مسير221741033085 58  0.00

83 راسب 5061520غ7570مسلم اركان رسول عبيد221741033087 59  0.00

76 راسب 0غغغغغغمصطفى رشيد ابراهيم واوي221741033088 60  0.00

83 راسب 0غغغ50غ60مصطفى م جودة عبد ا221741033089 61  0.00

71 راسب 0غغغغ88غمصطفى نوري عبد الحسن امير221741033090 62  0.00

56 راسب 5029390%506014منتظر اركان رسول عبيد221741033091 63  0.00

87 ناجح 8796831008998640مهدي عباس م صفوك221741033092 64  91.43

66 راسب 500غغ505023مهيمن ابراهيم محيسن ضمين221741033093 65  0.00

50 راسب 0غغغغغغنعيم خلف زغير رشدان221741033095 66  0.00

98 راسب 0غغ85غ96غياسر ماجد عبد علي ياسر221741033096 67  0.00

50 راسب 0غغغغغغيوسف ظاهر خرس ياسر221741033097 68  0.00

المشاركون

68 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

56 12 % 17.65

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

4 

4 

4  106 3 7 0 

4 7 5 2 5 0 

 100.00 70.00 83.33 66.67 71.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


