
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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 5652622450500اثير سعيد مطشر مطر221751030001 1  0.00

65 راسب 5050503850380اثير م خير ا عبد العزيز221751030002 2  0.00

69 ناجح 507988505052438احسان جبار جازع حويس221751030003 3  62.57

80 راسب 0غ545050غ50احمد علي شاكر سفيح221751030006 4  0.00

50 راسب 0غغغغغغاحمد قيس صباح اسحاق221751030007 5  0.00

83 راسب 5853573858500احمد كاظم بدن طاهر221751030008 6  0.00

88 راسب 0غغغغغ60اكرم جابر عناد مطر221751030012 7  0.00

78 ناجح 556558505057413اكرم هداب عايف ضيدان221751030013 8  59.00

71 ناجح 545858595282434امير يوسف عبد المير مجيد221751030015 9  62.00

73 راسب 5070704039710بهاء م خريوت شريف221751030018 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسن مهدي رهيف راهي221751030020 11  0.00

86 ناجح 759490928091608حسين سعد تركي خوان221751030021 12  86.86

70 راسب 0غ50غ8156غحسين علء ذياب علوان221751030022 13  0.00

69 راسب 0غغغغ72غسجاد حسين صالح مهدي221751030028 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغطارق هشام حامد جاسم221751030031 15  0.00

85 راسب 5275733250610عادل رزاق زيد برغوث221751030032 16  0.00

84 راسب 50650غغ6667عباس كاظم علي شلل221751030034 17  0.00

78 راسب 0غ5250506333عباس يحيى لعيبي رحم221751030035 18  0.00

84 ناجح 555170505054414عبد الغفار عادل عبيد حسين221751030036 19  59.14

71 راسب 51500غ506160عبد ا ابراهيم حسن بندر221751030037 20  0.00

85 ناجح 827364657079518علء حسين منصور ناصر221751030038 21  74.00

غ راسب 0غغغغغغعلء غانم عناد عليوي221751030039 22  0.00

83 راسب 7781780غغ82علي اركان عبد الواحد مطلك221751030040 23  0.00

79 راسب 0غغست505050علي مهدي حسين فليح221751030045 24  0.00

74 راسب 7150545042520عمار جاسم حسين نجم221751030047 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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80 راسب 500غ50515550عون جبير غركان عبد221751030048 26  0.00

85 راسب 68530غ63غ63فراس راهي سمير جابر221751030050 27  0.00

78 راسب 50580%50515018فلح صياح عبادي بلهود221751030051 28  0.00

82 راسب 0غ61غ526476كاظم خليل رهيف عكال221751030052 29  0.00

82 راسب 0غ5058غ5354كرار رشيد مرجب ضمد221751030054 30  0.00

58 راسب 0غغغغغغكرار عبد الكاظم حسين علي221751030055 31  0.00

76 ناجح 697969606567485كرار فاضل عبيد دخيل221751030056 32  69.29

88 ناجح 536062706875476كرار ماجد زاير بطي221751030057 33  68.00

77 راسب 0غ52ست637863م سعد عبد العزيز علي221751030058 34  0.00

85 ناجح 527290685870495م علي حسين قند221751030059 35  70.71

82 راسب 5051635040500م قاسم جاسم مصطفى221751030060 36  0.00

76 راسب 25500%50535013مرتضى بشير عبد الجبار حسن221751030061 37  0.00

85 ناجح 567857505278456مرتضى علي كصل عنصيل221751030062 38  65.14

90 ناجح 808277779080576مرتضى كريم مطرود لعيبي221751030063 39  82.29

82 ناجح 625890707087519مرتضى م عبيد سنوح221751030064 40  74.14

81 راسب 5068533450850مصطفى عواد مسير جياد221751030067 41  0.00

87 راسب 5070573959280مصطفى م شريف جاهل221751030068 42  0.00

81 راسب 5050680غ5051مقتدى كريم مانع عباس221751030069 43  0.00

74 راسب 5264504183500منتظر م نجم زوري221751030072 44  0.00

62 راسب 0غغغ%615012مهدي صالح زغير مطلك221751030073 45  0.00

75 راسب 500غعشر505350مهيمن ضاري م عباس221751030074 46  0.00

76 راسب 0غغغ505056ميثم سليم يعكوب ناصر221751030076 47  0.00

86 ناجح 506470595063442هيثم م جبر لفته221751030079 48  63.14
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المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

35 13 % 27.08

 0.00

الممتحنون
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0 
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6 
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 100.00 66.67 35.00 64.29 81.82 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


