
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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 راسب 6255673550660أنور علي حسين هادي221751002001 1  0.00

84 راسب 72520غ66غ63ابراهيم حيدر ابراهيم داشر221751002002 2  0.00

90 ناجح 787167626154483احمد حمزه كاظم عبد221751002004 3  69.00

74 ناجح 696052617865459احمد شهد حمد نزال221751002005 4  65.57

73 راسب 0غغغ535664احمد كاظم حسين علي221751002007 5  0.00

76 راسب 840غ7381غغاسامه حسين م محسن221751002008 6  0.00

85 ناجح 878457919285581اسماعيل عبد العباس حنظل بشاره221751002009 7  83.00

64 راسب 6150623250500الحر عباس صكر عكله221751002010 8  0.00

79 راسب 510غغ50غغجعفر بشير عبد ا عباس221751002012 9  0.00

84 راسب 0غ7266705050جعفر عدنان غركان رديني221751002014 10  0.00

89 ناجح 517163596562460جودت كاظم عبد حميدي221751002017 11  65.71

92 راسب 568168700غ77حسن ستار ثويني عجيل221751002018 12  0.00

74 راسب 0غغغ69غ56حسين ضياء قاسم ياسر221751002023 13  0.00

90 ناجح 777284909479586حسين علي حسين غميس221751002026 14  83.71

79 ناجح 647450525077446حسين علي وادي عبد221751002027 15  63.71

75 راسب 520غ58غ5557حسين كاظم راشد حسين221751002028 16  0.00

82 راسب 5463545035580حسين ماجد كامل طاهر221751002029 17  0.00

65 راسب 50500غ54غغحسين م علي حسين221751002031 18  0.00

83 راسب 7438746250670حيدر كريم عبد حسن221751002036 19  0.00

79 راسب 840غغ696865رحيم حيدر رحيم خلف221751002038 20  0.00

89 ناجح 918286989092628رسول قيس مزهر سليمان221751002039 21  89.71

78 راسب 7869552850500رضا صلح حسن محسن221751002040 22  0.00

82 راسب 26520تسع556163زين العابدين رزاق تايه علي221751002044 23  0.00

92 ناجح 869577638683582سجاد حمزه راضي حسين221751002046 24  83.14

74 راسب 680غغ60غغسجاد سمير مطشر عبد الرزاق221751002048 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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74 راسب 5040543239610سجاد شريف عباس جابر221751002049 26  0.00

72 راسب 50500غ566153سرمد محسن وحيد بادي221751002054 27  0.00

77 راسب 92860غ77غصفرعباس جبار ناصر شداد221751002056 28  0.00

80 راسب 770غغ7776غعباس جعفر زبيل جاسم221751002057 29  0.00

78 راسب 0غغتسع347653عبد الرحمن طه سلمان فرحان221751002059 30  0.00

71 راسب 0غغغغ5553عبد ا كريم م عاشور221751002061 31  0.00

92 ناجح 787758705361489عبد ا م خير ا جاسم221751002062 32  69.86

57 راسب 0غغغغ5066عكله بروان عاجل حسين221751002064 33  0.00

86 راسب 690غغغغغعلي حسين م محسن221751002068 34  0.00

90 راسب 500غغ50غ79علي راسم شريف خلف221751002069 35  0.00

85 راسب 750غ88856956علي صفاء عبد م221751002070 36  0.00

83 راسب 5262642328590علي عبد الهادي حنظل عوده221751002072 37  0.00

80 راسب 6175713566550علي عماد حسن كاطع221751002073 38  0.00

82 راسب 500غغ713950علي مطشر محيسن نصر ا221751002077 39  0.00

82 ناجح 505656615553413علي نجم الدين عبد ا عهد221751002078 40  59.00

89 ناجح 816581657492547كريم راضي خضير هواش221751002084 41  78.14

79 ناجح 635255505262413مؤمل طالب عبد الحسن عبد الكريم221751002085 42  59.00

87 ناجح 748873859391591م احمد مجيد عامر221751002086 43  84.43

غ راسب 0غغغغ56غم حميد ناصر عايد221751002090 44  0.00

85 ناجح 506958505068430م عايد منشد عفراوي221751002092 45  61.43

71 ناجح 706072838483523م عبد الرحيم عبد النبي غالب221751002093 46  74.71

90 راسب 0غغغغغغم م عبد العباس حنون221751002097 47  0.00

75 راسب 6568523055570مرتضى جلل حسن عبد الصاحب221751002098 48  0.00

89 راسب 0غ8976829055مرتضى عماد حسين كاظم221751002099 49  0.00

87 ناجح 909373919181606مزاحم جليل رباط شجر221751002100 50  86.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :3
ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

56 راسب 50620%50345817مصطفى احمد شنان داشر221751002102 51  0.00

75 راسب 0غ6950645462مصطفى صباح منكر حسن221751002105 52  0.00

75 راسب 0غغ60596050مصطفى كريم حسين م221751002106 53  0.00

66 ناجح 587750525050403مصطفى نزال ناجي نزال221751002108 54  57.57

89 راسب 750غصفرغ8184منتظر سعيد سكر معاون221751002109 55  0.00

85 ناجح 889267838994598منتظر شاكر جاسم علوان221751002110 56  85.43

77 راسب 6050543453500مهند حيدر مهدي عوده221751002112 57  0.00

92 راسب 900غغ858474همام حسام كاطع كنهور221751002113 58  0.00

77 راسب 50600غ59غ73وائل عبد الوهاب نعمه جابر221751002114 59  0.00

76 راسب 7883592677520ياسر عمار نعمه جابر221751002115 60  0.00

66 ناجح 716579695285487يوسف سلمان عوده دخيل221751002116 61  69.57

92 ناجح 867785788877583يوسف عامر احمر بريجي221751002117 62  83.29

المشاركون

62 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

42 20 % 32.26

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 60.00

5 

3 

12  620 13 16 0 

8 6 7 9 16 0 

 66.67 100.00 35.00 69.23 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


