
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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 0غغصفر507050ابراهيم عناد رياح سعدون221751031001 1  0.00

65 راسب 28280%50425013ابراهيم فيصل نازول دوشان221751031002 2  0.00

81 ناجح 617176568874507احسان علي حربي سوادي221751031003 3  72.43

76 راسب 0%555050263713احسان علي خلباص فرحان221751031004 4  0.00

50 راسب 0%13%5052545015احمد جليل جبار صبح221751031005 5  0.00

غ راسب 54520غ587170احمد حامد خيون صديج221751031007 6  0.00

83 راسب 5069696163330احمد رزاق عبد ا صافي221751031008 7  0.00

70 راسب 60340%5217%6616احمد سامي شيحان هريس221751031009 8  0.00

85 ناجح 575057575260418احمد ضاحي طرنان حربي221751031010 9  59.71

76 راسب 0غغ5050غغاحمد كريم عكله جابر221751031011 10  0.00

88 راسب 5464643950500حاتم كاظم طرهيل كاطع221751031014 11  0.00

79 راسب 270غ50745028حسن رزاق هادي محي221751031015 12  0.00

82 راسب 50500غ505062حسن علي جبير حسين221751031016 13  0.00

85 راسب 5754683450410حسن فلح حسوني زغير221751031018 14  0.00

61 راسب 0غغغغغ50حسين عدنان خضير هبوب221751031019 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي وهب كزار221751031020 16  0.00

65 راسب 5057553450280حسين كريم جدوع راشد221751031021 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين مدير جواد كاظم221751031022 18  0.00

79 راسب 50500غ525871حيدر حمود حسن هاشم221751031024 19  0.00

71 راسب 0غغغ50غ50حيدر حميد فليح حسن221751031025 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغداخل يوسف جاسم مطشر221751031026 21  0.00

75 راسب 0غغغغ6787دحام سعدون مكطاع عرار221751031027 22  0.00

75 راسب 5351582536500رحمن شمخي جبر عاشور221751031028 23  0.00

79 راسب 0غ50غ666368رسول حسين مفتن صالح221751031029 24  0.00

80 راسب 800غغ738592رياض محي ثجيل بطي221751031030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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64 راسب 0غغغغغغسجاد حميد نحوي حامد221751031032 26  0.00

76 ناجح 616378556350446سجاد رحم سلمان برع221751031033 27  63.71

79 راسب 5050565850280سجاد ساجد عباس علي221751031034 28  0.00

89 راسب 5550620غغغسجاد فائق بردان بشير221751031035 29  0.00

76 ناجح 656586716869500سعيد حميد جبر زراك221751031036 30  71.43

85 راسب 0%515085212518شهيد جبار سلمان مطشر221751031037 31  0.00

89 راسب 0غغغ59غ58صادق عوده فليح ضعيف221751031038 32  0.00

62 راسب 7267622336210صادق ناصر عبد الحسين بدر221751031039 33  0.00

91 ناجح 768578898078577ضياء مصعب رهيف راهي221751031040 34  82.43

89 راسب 500غغغ5083عباس أغريب شويل نهاب221751031041 35  0.00

72 ناجح 707872547473493عباس جبار جاسم سلطان221751031042 36  70.43

غ راسب 0غغغغغغعباس صادق ياسر حسن221751031043 37  0.00

71 راسب 0غغ5550غ50عباس عبد ا عوده شريف221751031044 38  0.00

75 راسب 0غغغ55غ50عبد الباقر عبد العالي ساجت نوير221751031045 39  0.00

86 راسب 0غ73725061غعبد الرحمن رائد عبد الرحمن فليح221751031046 40  0.00

72 راسب 5329522238500علء كاظم خضير م221751031047 41  0.00

80 راسب 50580غ595253علي اسماعيل كاطع وناس221751031048 42  0.00

72 راسب 0غغغ50غغعلي حمد ا عبيد هدابي221751031049 43  0.00

80 راسب 0غغ50515651علي حيدر علي لطيف221751031050 44  0.00

62 راسب 0غغغ50غغعلي رشيد حميد حسين221751031051 45  0.00

82 راسب 0%502558272917علي رشيد كامل مكطوف221751031052 46  0.00

76 راسب 0غ556450غ59علي زامل نحوي حامد221751031053 47  0.00

75 راسب 0غغغ64غ50علي سلم علي هويدي221751031054 48  0.00

79 راسب 0غغغ51غغعلي عادل ساجت راهي221751031056 49  0.00

78 راسب 58505150550غعلي عادل مصطاح صكبان221751031057 50  0.00
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82 راسب 0غغ56505150علي عراك ترتيب موازي221751031058 51  0.00

78 ناجح 707670505770471علي عزيز عذاب هدام221751031059 52  67.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي م كاظم عبادي221751031060 53  0.00

69 ناجح 516752625054405فلح دويح فنخير علوان221751031063 54  57.86

50 راسب 5050644033260كرار جبار صبيح شنيع221751031064 55  0.00

82 راسب 500غغ5059غكريم سالم كريم محسن221751031065 56  0.00

72 راسب 5350633650290كريم عذاب طرار مطير221751031066 57  0.00

80 راسب 0غغغ50غ51م أغريب شويل نهاب221751031070 58  0.00

71 ناجح 505250535050376م احمد كريم عصفور221751031071 59  53.71

81 ناجح 695779506461461م سعيد ناهي مهدي221751031074 60  65.86

85 راسب 530غغ55غ54م سليم عبد الحسن ردام221751031075 61  0.00

81 راسب 50500غ505361م كاطع رهيف راهي221751031076 62  0.00

78 راسب 0غ50غغ5062مراد حاكم جبير عويد221751031077 63  0.00

89 ناجح 719188526152504مرتضى ابراهيم عزيز كاظم221751031078 64  72.00

68 راسب 0غغغ50غغمرتضى حميد راهي عجيمي221751031079 65  0.00

81 راسب 0غغغ59غغمشتاق طالب رفاك حسين221751031080 66  0.00

89 راسب 0%505068283216مصطفى انور مصطاح صكبان221751031081 67  0.00

88 ناجح 555070535050416منتظر علي حمادي عوده221751031082 68  59.43

85 ناجح 649296637558533منتظر م كريم فضاله221751031083 69  76.14

55 راسب 0%522950282219مهند حامد ابراهيم م221751031084 70  0.00

93 راسب 55600غ685884مهند طاهر هادي محي221751031085 71  0.00

82 ناجح 505057818986495ميثم احمد نهير ناصر221751031086 72  70.71

غ راسب 0غغغغغغميثم اسماعيل شاكر سلمان221751031087 73  0.00

62 ناجح 505083506150406هاني حربي جابر بديوي221751031088 74  58.00

86 ناجح 545061505051402هاني يونس حسين خضير221751031089 75  57.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المشاركون

75 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

59 16 % 21.33

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

5 

5 

12  726 22 26 0 

7 7 9 11 10 0 

 58.33 100.00 34.62 50.00 38.46 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


