
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 ناجح 635782686190513احمد سامي زوري عبيد221751046001 1  73.29

91 ناجح 707188665065501احمد عزيز حميد سعيد221751046004 2  71.57

83 راسب 500%19%51395217امجد حسن غركان حسين221751046005 3  0.00

88 راسب 5935615150760باقر سماح م ساجت221751046007 4  0.00

93 راسب 830غغ656577باقر كاظم راهي نزال221751046008 5  0.00

95 ناجح 7384931009489628حسن ياسر كاظم عجلن221751046014 6  89.71

84 ناجح 715287858686551حسين احمد نزال حميدي221751046015 7  78.71

94 راسب 610غغ72غ59حسين برزان عجيل كاطع221751046016 8  0.00

93 راسب 620غغ654065حسين شمخي بري بدير221751046018 9  0.00

89 راسب 920غغ766287حسين عبد اليمه جاسم محسن221751046021 10  0.00

93 ناجح 635970505075460حسين علي حنيش فازع221751046023 11  65.71

93 راسب 670غ7050غ67حسين علي دينار م221751046024 12  0.00

93 ناجح 897576758884580حسين كاظم كحط عزوز221751046025 13  82.86

89 راسب 0غغغ93غ69حسين مهدي جاري عليوي221751046026 14  0.00

97 ناجح 696790636668520حسين نعمه عبد ا ركين221751046027 15  74.29

84 ناجح 575069565078444حمد كاظم مطشر عصواد221751046029 16  63.43

91 ناجح 685086796493531حيدر شمخي عطية مطر221751046031 17  75.86

90 ناجح 595180828286530حيدر غازي م فنجان221751046032 18  75.71

89 راسب 0غغ7050غ61حيدر مجيد نعمه عبود221751046033 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغذو الفقار عادل كريم مجيبل221751046034 20  0.00

85 راسب 870غغ50غ53زهير جامل خوير منحر221751046035 21  0.00

94 ناجح 717992726682556زين العابدين جاسم خضر ثجيل221751046036 22  79.43

86 ناجح 675065606666460سجاد جبار برهان عبد221751046037 23  65.71

86 راسب 730غ8068غغسجاد حسن شري غيلن221751046038 24  0.00

93 ناجح 725494725084519سجاد خالد خضير زغير221751046039 25  74.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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81 راسب 50660غ54غغسجاد رافد شريف م221751046041 26  0.00

85 راسب 500غغ61غ51سجاد زغير بجاي جاسم221751046042 27  0.00

غ راسب 0غ50غ63غ50صادق عبد الكاظم مشكور فريح221751046047 28  0.00

93 راسب 870غغ845489عباس جامل خوير منحر221751046048 29  0.00

91 ناجح 645067575058437عباس حسين علي سرحان221751046049 30  62.43

85 ناجح 655864505875455عباس حمد يعقوب عبود221751046050 31  65.00

81 راسب 400%5123762217عباس سامي م شري221751046052 32  0.00

79 راسب 500غغ66%5419عباس سلمان سهم حسين221751046053 33  0.00

94 ناجح 807480989292610عباس عزيز عبد الحسين ناصر221751046054 34  87.14

83 راسب 7750662037740عدنان راجي حسن عبد المير221751046057 35  0.00

92 راسب 53580%7311%6316عزيز عادل عطشان محسن221751046058 36  0.00

80 راسب 500غغ53غ50عقيل ناجي مالك عبود221751046059 37  0.00

86 راسب 5743732423550علي حسين جبار معارج221751046063 38  0.00

88 راسب 6250863163790علي حنين عبد خليف221751046064 39  0.00

96 ناجح 675083766778517علي رافد زغير بجاي221751046065 40  73.86

غ راسب 0غغغغغغعلي صباح يعقوب عبود221751046066 41  0.00

غ راسب 0غغ%11غ7879علي عبد الحسين خلف محيي221751046067 42  0.00

91 راسب 500غ57647123علي غني عجد هايم221751046069 43  0.00

94 راسب 6250652033640علي كامل ماجد م221751046071 44  0.00

92 راسب 8023955778760عمار فاضل عباس خضير221751046074 45  0.00

78 راسب 0غغغغغ50فاضل شناوة حسين سويجت221751046075 46  0.00

86 ناجح 635068505073440كرار جبار عبد ا ركين221751046076 47  62.86

96 ناجح 816976795092543محسن جاسم عنيد سنوح221751046080 48  77.57

غ راسب 500غغ555055م ثائر كامل علي221751046082 49  0.00

93 راسب 7772903638770م حيدر جويد حسين221751046084 50  0.00
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94 راسب 670غغ69غ63م عباس حسين سمير221751046085 51  0.00

94 ناجح 879195869685634م عبيد حسناوي عبود221751046088 52  90.57

95 راسب 730غغغغ63م عصفور جبار عايش221751046089 53  0.00

غ راسب 0غغغ555050م واثق جباره عبود221751046091 54  0.00

90 راسب 6837816863890محمود ابراهيم حسن متيقي221751046092 55  0.00

78 راسب 6250732350680مرتضى ستار حسين صالح221751046095 56  0.00

95 ناجح 745681506285503مسلم عزيز عبد الحسين ناصر221751046096 57  71.86

77 راسب 680غغغ5150مصطفى ميثم غالي عبيد221751046098 58  0.00

87 ناجح 687968608090532مصطفى وليد عكاب زيطان221751046099 59  76.00

80 راسب 58500غ83غغيوسف هلل داود محسن221751046102 60  0.00

المشاركون

60 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

38 22 % 36.67

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

17  815 16 8 0 

8 8 4 10 7 0 

 47.06 100.00 26.67 62.50 87.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


