
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 م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0غ52غ65غ62احمد ثائر صادق وادي221751010002 1  0.00

85 راسب 0غغغ58غ74احمد سالم حسين علي221751010003 2  0.00

89 راسب 0غ745559غ63احمد عبد المير اسدخان خلطي221751010004 3  0.00

88 ناجح 8197961006489615احمد عبيد عزيز مشخول221751010005 4  87.86

70 راسب 0غغغغغ50احمد كاظم سعدون ونان221751010006 5  0.00

77 ناجح 706472838165512احمد نجم عبد ا مزيغيل221751010007 6  73.14

64 راسب 0غغغ50غ66احمد هادي شبيب علوي221751010008 7  0.00

73 راسب 0غغغ57غ54ازهر محسن صكر سعدون221751010009 8  0.00

73 ناجح 636659506068439اكرم ضياء جمعه فاخر221751010010 9  62.71

78 ناجح 648287768295564باسم جواد كاظم عاجل221751010012 10  80.57

غ راسب 0غ62غ5053غحبيب حسين علي راهي221751010015 11  0.00

85 راسب 390%12عشر535662حسن رحيم نعيمه حسن221751010016 12  0.00

90 ناجح 779189887982596حسين شيال عوده كريم221751010020 13  85.14

60 ناجح 705760546167429حسين علي فرج لزم221751010022 14  61.29

73 ناجح 668761616074482حسين م عبد الحسين معارج221751010023 15  68.86

58 راسب 0غغغغغ51حسين موسى م رضا221751010024 16  0.00

80 ناجح 705278508050460حيدر سامي عبد الحسين ضاحي221751010027 17  65.71

78 راسب 0غ666455غ67خالد مطشر هليل حنون221751010028 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد خليل عبد الرزاق محسن221751010030 19  0.00

88 ناجح 727186959380585سجاد علي مزهر م221751010031 20  83.57

75 راسب 0غ6056535050سجاد نعمه جاسم جبار221751010032 21  0.00

82 راسب 0غغغ545050سيف تحسين فهد عطيه221751010033 22  0.00

68 راسب 6050605052350سيف علي حسب محسن221751010034 23  0.00

85 راسب 670غ677476غصلح عجيل حبش مجيد221751010035 24  0.00

79 راسب 6257652150500ضياء علي عباس طشحيل221751010036 25  0.00

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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ذي قار

اعدادية م باقر الصدر للبنين
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2017/2016
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

68 راسب 0غ50غ59غ58عباس مطر عبد ساجت221751010039 26  0.00

66 راسب 0%504073283018عبد ا حميد مشري صيوان221751010041 27  0.00

69 راسب 0%505959252515عبد ا مطر عبد ا مصبح221751010042 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسب كامل مطلك221751010043 29  0.00

91 ناجح 889379868969595علي صالح عواد حسن221751010048 30  85.00

غ راسب 0غغغغغغعلي يوسف محيبس درج221751010053 31  0.00

72 راسب 0غغغغغغغزوان نعمه جمعه فياض221751010054 32  0.00

88 راسب 0غ50755067غغيث احمد مزهر سليمان221751010055 33  0.00

64 راسب 0غغغ74غ66فاضل ثامر حمدان جبر221751010056 34  0.00

72 ناجح 595050605950400كاظم مريشج سلمان طوكان221751010057 35  57.14

82 ناجح 645263505050411كرار جابر م لهيمد221751010058 36  58.71

82 ناجح 675061595050419م احمد صعيصع محيسن221751010060 37  59.86

67 ناجح 566163636962441م اياد كاظم بايش221751010061 38  63.00

95 ناجح 889390989192647م باسم جمعه رزج221751010062 39  92.43

93 ناجح 818285948990614م جبار قاسم خلف221751010063 40  87.71

غ راسب 0غغغغغغم حامد والي صحن221751010064 41  0.00

81 ناجح 788778656973531م سالم عناد زرير221751010065 42  75.86

80 راسب 7265665026510م طاهر م محسن علوان221751010066 43  0.00

72 ناجح 646564595150425م عدنان ناصر حمود221751010068 44  60.71

56 راسب 0غغغ50غ54م علي حسب محسن221751010069 45  0.00

94 راسب 0غغغ575171م هادي علوان فرحان221751010070 46  0.00

66 راسب 0غ657350غ58مرتضى عدنان منعم هاشم221751010073 47  0.00

68 راسب 0غ50غ74غ54مصطفى شلل خزعل جابر221751010075 48  0.00

82 ناجح 807794949089606مصطفى عيدان نجم عبود221751010077 49  86.57

84 راسب 62610غ75غ72مصطفى نعيم عبد الرضا معارج221751010078 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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83 ناجح 676466565050436منتظر عقيل حسين هلول221751010079 51  62.29

79 ناجح 706259826562479هلل رشيح مطير طه221751010082 52  68.43

77 راسب 0غغ63غ57أربعياسين شلل طارش مرزوك221751010083 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

32 21 % 39.62
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 90.91 100.00 55.56 60.00 77.78 0.00
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