
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 الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 0غغغ504154احمد رحيم كاظم سالم221751001003 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد علي رزاق جوده221751001005 2  0.00

66 ناجح 507169708379488احمد لطيف طلب حامد221751001008 3  69.71

75 راسب 50420%50506818احمد مسعد رمضان مجحم221751001009 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغاركان حسين ماشي جاسم221751001010 5  0.00

78 راسب 565354590غ53اسعد رشيد سعيد سراج221751001011 6  0.00

80 راسب 5650723763730الحسنين امين حميد منصور221751001013 7  0.00

75 راسب 5040512827500الحسين حامد صالح مهدي221751001014 8  0.00

89 ناجح 735377749473533باسم فالح حزام حمود221751001017 9  76.14

88 ناجح 687478506878504بسمان سلمان نعيم مهدي221751001018 10  72.00

82 راسب 6477702936330تبارك داخل ريسان علوان221751001020 11  0.00

93 ناجح 8461807787100582جعفر قاسم حساوي ريه221751001021 12  83.14

89 ناجح 8167969081100604حسن عادل ناصر علي221751001025 13  86.29

غ راسب 51520غ635480حسن عبد الكريم كاظم سالم221751001026 14  0.00

88 ناجح 707178777278534حسن علي ساجت جابر221751001027 15  76.29

83 راسب 5062573753780حسين خليل هادي ريكان221751001032 16  0.00

54 راسب 0غغغ50غغحسين سالم ساير جرك221751001033 17  0.00

74 راسب 0غ5050785050حسين سعد ياسر مزعل221751001034 18  0.00

78 راسب 500غغغ5050حسين صادق جميل طه221751001036 19  0.00

76 راسب 5150502034390حسين عزيز حنش عوده221751001037 20  0.00

89 راسب 0غ5855866351حسين محسن ذياب ايدام221751001039 21  0.00

59 راسب 530%5028613815حسين مهند عوده جاسم221751001040 22  0.00

64 راسب 7381648134960حيدر احمد مهلهل نعيمه221751001042 23  0.00

64 راسب 5050722750570حيدر داخل حسين علي221751001043 24  0.00

72 راسب 0غ675055غ64حيدر ماجد عبد مديبغ221751001045 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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74 راسب 5950653140370حيدر مجتبى م جار ا221751001046 26  0.00

60 راسب 30500صفر506164حيدر م غلب حسن221751001047 27  0.00

72 راسب 0غغ50506450خالد وليد خالد جابر221751001048 28  0.00

65 راسب 5338735150600رسول مجتبى م جار ا221751001050 29  0.00

75 راسب 0غ67غغغ62زياد موحان وداعه ساجت221751001052 30  0.00

60 راسب 50510غ505365زيد ماجد غبد اللطيف عبد الرزاق221751001054 31  0.00

87 راسب 500صفرغ70غ56سامي حامد طاهر مكلف221751001055 32  0.00

56 راسب 0غ64صفر63غ50سجاد عبد ا ابراهيم احمد221751001058 33  0.00

85 راسب 570%5738592113سيف عامر منصور هليل221751001059 34  0.00

92 ناجح 555769507368464سيف واثق م ابراهيم221751001060 35  66.29

86 راسب 7054795436670ضرغام حسن زغير حمود221751001061 36  0.00

72 ناجح 515068505250393ظافر علي عبد الوهاب سكر221751001062 37  56.14

50 راسب 250ثمانخمس515022عادل رعد ايدام فريح221751001063 38  0.00

67 راسب 37290%50505019عباس احمد صالح عبد ا221751001064 39  0.00

76 راسب 0صفر53صفر504164عباس حسين علي كنيهر221751001065 40  0.00

56 راسب 28390%50385718عباس ستار سرحان مطر221751001066 41  0.00

86 راسب 0غ82غ797776عبد ا م طالب موحان221751001071 42  0.00

83 راسب 0غغغغغ60عصام الدين عبيد خلوي طرخان221751001072 43  0.00

86 راسب 0غ75غ7557غعلي احمد دريس حسن221751001073 44  0.00

74 راسب 5478762635510علي امجد حميد شياع221751001076 45  0.00

85 ناجح 676190556474496علي حميد شاكر كاظم221751001079 46  70.86

85 راسب 0عشرغسبع505959علي سعود ساير شكاحي221751001082 47  0.00

84 ناجح 635058545751417علي شاكر خضير حبيب221751001083 48  59.57

85 راسب 5358642157310علي صالح كامل عبد221751001084 49  0.00

83 ناجح 585072506770450علي صالح محمود عبد الرزاق221751001085 50  64.29
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غ راسب 0غغغ75غغعلي طارق نايم حنين221751001087 51  0.00

87 ناجح 9010095949296654علي عادل عجمي رمضان221751001088 52  93.43

92 ناجح 736090928091578علي عبد الحسن خضير عباس221751001089 53  82.57

90 ناجح 576283919079552علي عبد الحسين شويل عوده221751001090 54  78.86

87 ناجح 695075526853454علي عبد الحسين هجاوي عبد الحسين221751001093 55  64.86

74 راسب 0غغغ505852علي عبد الكريم م جدوع221751001094 56  0.00

61 راسب 560غغ57غ50علي كريم موازي فرج221751001096 57  0.00

84 راسب 777571830غغعلي م حميد حدود221751001097 58  0.00

92 ناجح 988793888794639علي هاتف ابراهيم نعمه221751001098 59  91.29

غ راسب 0غغغغغغفارس كاظم علي عبد النبي221751001100 60  0.00

81 راسب 31200%50515418فضل هيثم كريم منادي221751001102 61  0.00

95 ناجح 665074776777506كاظم عارف سمير معجل221751001104 62  72.29

91 راسب 50670غ747275كرار حمد موتان غانم221751001105 63  0.00

83 راسب 530غغ50غغكرار علي يوسف علي221751001107 64  0.00

82 راسب 6359683538500كرار موسى مجيد رحيمه221751001108 65  0.00

75 ناجح 757993937986580مؤمل علوان كاظم جاسم221751001109 66  82.86

85 راسب 0غغ7582غ62مجتبى عادل ناصر علي221751001110 67  0.00

85 ناجح 899396959994651محسن عادل محسن حسن221751001111 68  93.00

71 راسب 0غ77745659غم جميل كامل حميد221751001112 69  0.00

75 راسب 0غغغ545050م صادق علي سبتي حبيب221751001113 70  0.00

86 راسب 71800غ93صفر65م عايد كمر عوده221751001115 71  0.00

84 راسب 5050543758320م عبد الخالق جواد علي221751001117 72  0.00

82 راسب 5964502662540م علي موسى جبر حسين221751001119 73  0.00

غ راسب 610غ50غ50غم مسلم سالم نجف221751001121 74  0.00

90 ناجح 818485968588609م مصطفى حسن علي سفيح221751001122 75  87.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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83 راسب 0غ8587788378م هاتف حمادي جاسم221751001123 76  0.00

81 راسب 50560%57506717م وسام جبار خضير221751001124 77  0.00

83 راسب 783256550غ65مسلم حيدر حمود حسين221751001128 78  0.00

86 ناجح 796463655074481مصطفى حامد كاظم سلطان221751001130 79  68.71

83 راسب 0غغغغ71غمصطفى علي شمخي جبر221751001133 80  0.00

75 راسب 0غ52غ625369مقتدى شاكر مجيد حسين221751001135 81  0.00

78 راسب 0غ67767154غمنتظر حبيب عبد الرضا عليخان221751001136 82  0.00

83 ناجح 567381505850451مهيب صبيح كطافه فليح221751001138 83  64.43

غ راسب 0غغغغغغناصر ضيف ا فرحان عبد النبي221751001140 84  0.00

73 راسب 0غاثنتانواحد555071نور الدين م مجيد حسين221751001141 85  0.00

70 راسب 0غغغغغ50هشام علي بادي مزيعل221751001143 86  0.00

85 ناجح 586779595085483ياسر حسين خلف رهيف221751001144 87  69.00

86 راسب 7275830غغ68يحيى حسن عثمان فالح221751001145 88  0.00

91 راسب 0صفر8064867697يعقوب شبيب غازي دحام221751001146 89  0.00

84 ناجح 505070505550409يوسف علي موحان عواد221751001148 90  58.43

84 راسب 5252675050350يوسف فريد حسن مجيد221751001149 91  0.00

المشاركون

91 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

67 24 % 26.37

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 100.00

9 

9 

27  935 33 28 0 

19 8 9 16 14 0 

 70.37 88.89 25.71 48.48 50.00 0.00
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