
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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 525450755668442صفاء شريف جهاد سلطان221611037081 1  63.14

73 راسب 5450262950560عقيل م هادي مناحي221611037099 2  0.00

100 راسب 0غ8059صفر6450كرار عودة شرشاب سعدون221611037125 3  0.00

96 راسب 0غ7360635150م رياض ذخر معيدي221611037133 4  0.00

94 ناجح 765963767164503احمد رحيم غافل علي221741037003 5  71.86

غ راسب 0غغغغغغاحمد عباس سعيد عويز221741037004 6  0.00

92 ناجح 656977655265485احمد علي ناصر زبون221741037005 7  69.29

91 ناجح 645060506362440ايمن هاشم م حسن221741037007 8  62.86

76 راسب 6140585037500جاسم م راضي شراد221741037008 9  0.00

92 ناجح 807788725483546جراح نعيم حطاب مهنا221741037009 10  78.00

96 راسب 0غ6072776460حسين عبيد دحام معله221741037014 11  0.00

95 ناجح 827388849592609حسين علي شنيشل عبد ا221741037015 12  87.00

90 ناجح 848192798890604حسين لفته نعيم زغير221741037016 13  86.29

91 ناجح 626083817667520حميد مسلم عبد م221741037017 14  74.29

92 راسب 5469750غ75غحيدر خالد خشان حلو221741037018 15  0.00

76 راسب 0غغغ53غ58حيدر م مهدي حميد221741037021 16  0.00

82 ناجح 527459605773457رضا ناظم هنداز طعين221741037022 17  65.29

95 ناجح 605868506561457رعد عساف عواد محل221741037023 18  65.29

90 ناجح 669489889093610زيدون سليم مكطوف عبيد221741037024 19  87.14

94 ناجح 675086708063510زين العابدين رزاق نور ظاهر221741037025 20  72.86

غ راسب 6361500غ7365زين العابدين عباس عبد الصاحب عبد الحسن221741037026 21  0.00

69 ناجح 575679617356451سجاد جبار ذياب مذكور221741037028 22  64.43

50 راسب 670غ60غ6658سجاد نعيم عبد والي221741037031 23  0.00

86 راسب 0غغغ51غغشهاب احمد كاظم عاجل221741037033 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس حسين هاشم مولي221741037034 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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98 ناجح 796285879192594عباس ماجد ناصر محسن221741037035 26  84.86

89 راسب 80596535500غعباس موحان عودة سويد221741037036 27  0.00

97 ناجح 929995958296656علي حسين موحان بصرواي221741037038 28  93.71

86 راسب 0غغ50غ50غعلي حميد يوسف بديوي221741037039 29  0.00

96 ناجح 585866968968531علي حيدر عبد الرضا خضير221741037040 30  75.86

غ راسب 0غغغغغغعلي شمخي اجبير سلمان221741037042 31  0.00

97 راسب 0غ7973غ6874علي عباس داخل بريدي221741037043 32  0.00

91 راسب 580غ55535063علي عبد الحسين حميد م221741037044 33  0.00

90 راسب 0غغ78غ8081علي ماجد قاسم سماوي221741037045 34  0.00

79 راسب 0غغغغغ55عيسى طالب طاهر ناصر221741037049 35  0.00

88 راسب 0غغغغغغفاضل عبد الحسين حمد جكي221741037050 36  0.00

84 راسب 5550507435510كرار سجاد صبيح ثامر221741037054 37  0.00

غ راسب 0غغغغغ50ليث رحمن تاغي جلوب221741037056 38  0.00

89 ناجح 655958545050425مؤمل حسين م خويط221741037057 39  60.71

94 راسب 730غ63غ6351م جواد طلل عزوز221741037058 40  0.00

غ راسب 0غغغغغ73م شنان علي ناصر221741037059 41  0.00

96 ناجح 807495969292625م عبد الحسين عبد النبي يعقوب221741037060 42  89.29

93 ناجح 797071666178518م عبد الزهرة عبد النبي يعقوب221741037061 43  74.00

غ راسب 0غغغغغغم عدنان حميد علي221741037062 44  0.00

89 ناجح 655367595074457م محسن كاظم حيدر221741037063 45  65.29

97 ناجح 887467828386577مصطفى علي هليل صكر221741037066 46  82.43

74 راسب 0غغغغغ50منتظر سعد لطيف كريم221741037068 47  0.00

90 راسب 570غغغ6450منتظر عبد كاظم محيسن221741037070 48  0.00

78 راسب 5050383326320مهيمن علي حسن حنون221741037071 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغنور جاسم جواد كاظم221741037072 50  0.00
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86 راسب 5159510غغ68ياسين شاكر جاسم م221741037074 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

30 21 % 41.18

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

6 

6 

6  128 10 10 0 

5 11 7 6 9 0 

 83.33 91.67 87.50 60.00 90.00 0.00
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