
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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 ناجح 717481879286583احمد حسين علي جبار221751081002 1  83.29

88 ناجح 686171515050439احمد رياض لفته ناصر221751081003 2  62.71

60 راسب 0غغغغغ58احمد عرام تايه نبهان221751081004 3  0.00

91 ناجح 775073507372486احمد علي عبد الحسن لعيبي221751081005 4  69.43

89 راسب 0غغغ69غغاسعد حسن محسن حمزه221751081006 5  0.00

75 راسب 0غغغ56غ54اكرم هاشم م منعم221751081007 6  0.00

74 ناجح 545051506250391امجد عبد ا سمير خريبط221751081008 7  55.86

80 ناجح 506154665050411بشار عبد الحسين حسن مكطوف221751081010 8  58.71

75 راسب 6450505063350جاسم عوده عبد جريش221751081011 9  0.00

78 ناجح 625066625166435جاسم م عريبي جخيور221751081012 10  62.14

82 راسب 0غغغغغ63جعفر اصويان بطي اجنام221751081013 11  0.00

76 راسب 6452505050320جعفر سكبان وحيد حميدي221751081014 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن حمود نهار صالح221751081015 13  0.00

77 ناجح 715070605063441حسن رشيد ضيدان حنون221751081016 14  63.00

79 راسب 0غغغ50غغحسن كاظم راشد حسين221751081018 15  0.00

85 ناجح 775061737263481حسين خالد مانع م221751081019 16  68.71

83 راسب 0غ636050غ63حسين دعيل خفي مطير221751081020 17  0.00

86 راسب 0غ60غ635263حسين راضي ورش شايع221751081021 18  0.00

69 راسب 0غغ6150غ59حسين عطية ثجيل خيون221751081023 19  0.00

79 راسب 0غغ6969غ62حسين فايز هاشم علوان221751081025 20  0.00

91 ناجح 666375676958489حمد غانم كنش سكران221751081026 21  69.86

غ راسب 0غغغغغغحيدر جاسم جابر حمد221751081027 22  0.00

84 راسب 757469730صفرغحيدر حسن محيبس جري221751081028 23  0.00

83 راسب 0غغ5055غ67حيدر حسين مزهر علي221751081029 24  0.00

75 راسب 3750422632320حيدر صالح مهدي زغير221751081030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 ناجح 585261897369493حيدر عزيز نعيم مطر221751081032 26  70.43

82 ناجح 665464515351421خالد ابراهيم مالك عبد الحسين221751081034 27  60.14

72 راسب 0غغغغغغخالد حمد ا عبره مريس221751081035 28  0.00

83 راسب 0غ50غ615072خالد عاصي مشرف حمود221751081036 29  0.00

82 راسب 0غ50غ50غ61خالد هلل سعود سلطان221751081037 30  0.00

78 ناجح 616653505058416ذو الفقار علي خزعل عكاب221751081039 31  59.43

72 راسب 0غغغ51غغرويضي حميد عبد المير راضي221751081040 32  0.00

64 راسب 0غغغغ50غزين العابدين مظاهر حبيب نعيمه221751081041 33  0.00

92 ناجح 8410092927578613سامر حسن جحيل شلكه221751081042 34  87.57

80 راسب 5034503741500سجاد جميل رهيوط م221751081043 35  0.00

82 راسب 0غغغ50غ20سجاد رياض هادي هداد221751081044 36  0.00

78 راسب 0غغغ50غ56سجاد صالح غالي رهيف221751081045 37  0.00

88 ناجح 505056505061405سعد قيس صكبان سلمان221751081048 38  57.86

غ راسب 0غغغ50غغسيف حيدر عبد الصاحب توفيق221751081049 39  0.00

88 راسب 0غغ50غغغصادق سعدون جبار شلل221751081050 40  0.00

92 راسب 9554610صفر6050صفاء عادل عجيمي حيال221751081051 41  0.00

70 راسب 0غغغ52غ50ضرغام عبد العالي عريبي عويز221751081052 42  0.00

84 راسب 0غغغ57غ50عباس احمد عبد الرضا شنيشل221751081054 43  0.00

89 راسب 550غغ86غ65عباس ناصر حسين كايد221751081055 44  0.00

86 راسب 6264500غغ50عبد الجبار جمعه منخي فجر221751081056 45  0.00

93 ناجح 759589567576559عبد الرحمن سلطان عكله جازع221751081057 46  79.86

81 راسب 64540غ71غغعبد العزيز عبد ا خضير ثعيلب221751081058 47  0.00

85 راسب 0غغ5073غ60عبد ا علي حسين ردام221751081060 48  0.00

89 راسب 846352500صفر60عدنان محمود عبد الحسين فرج221751081061 49  0.00

غ راسب 0غغ50غغغعراك زايد مجبل عواد221751081062 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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55 راسب 0غغ5050غ56علء رحيم علي حسن221751081063 51  0.00

86 راسب 0غ5050غغغعلء نعيم ساجت خاجي221751081064 52  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي اياد زغير مهدي221751081065 53  0.00

84 ناجح 675659645454438علي حسين بلط بلو221751081066 54  62.57

72 راسب 0غغغغغ50علي حسين منشد داحس221751081068 55  0.00

64 راسب 0غغ5054غغعلي رياض مهلهل معارج221751081069 56  0.00

88 ناجح 738150677254485علي سعد كاظم جايد221751081070 57  69.29

88 راسب 6755643359510علي عادل علي عوده221751081071 58  0.00

غ راسب 0غغغغغ59علي فايز هاشم علوان221751081072 59  0.00

72 راسب 0غغغغغغعلي فزع امطير اعبيد221751081073 60  0.00

75 راسب 0غغغغغ50علي كاظم راشد حسين221751081074 61  0.00

79 راسب 0غغغ50غ50علي ماجد كاظم سفيح221751081075 62  0.00

83 راسب 6033505258500علي م برغش عنيد221751081076 63  0.00

93 ناجح 505053575053406علي م كاظم ناهي221751081077 64  58.00

80 راسب 6050585066410علي موسى مانع حسين221751081078 65  0.00

82 راسب 0غغغ50غغعلي نايف صيهود حميدي221751081079 66  0.00

75 ناجح 675854755972460علي نزال عبد الرزاق مكطوف221751081080 67  65.71

86 راسب 500غ59غ69غعلي وادي دهام علي221751081081 68  0.00

غ راسب 0غغغغغ55علي وارد مايع مهورش221751081082 69  0.00

84 راسب 500%3140505016عمار امين علي مليحم221751081083 70  0.00

87 ناجح 717174766370512عمار م خضير فرعون221751081084 71  73.14

83 راسب 5739615432690فلح حسن صالح راشد221751081086 72  0.00

89 راسب 505359510غ61فلح حسن منشد داحس221751081087 73  0.00

87 راسب 520غ5551غ62كرار عامر جاسم مطشر221751081089 74  0.00

69 راسب 5052503338350كرار عبد الحسين سعدون عطيه221751081090 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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70 راسب 5732525151500لطيف عبد ا جياد حاشوش221751081091 76  0.00

78 راسب 0غغ66غغ51مؤمل سعد حسن حمد221751081092 77  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل كريم زويد عيسى221751081093 78  0.00

80 راسب 0غغغغ50غماجد خطار عباس صيوان221751081094 79  0.00

79 راسب 500غغغغ65متعب شمخي جبار منهي221751081095 80  0.00

83 راسب 6238505050500محسن فالح حسن نوري221751081096 81  0.00

غ راسب 0غغغغغغم راشد حسين كايد221751081098 82  0.00

93 راسب 0غغغغ74غم عبد ا حسين جويد221751081100 83  0.00

85 ناجح 686155665056441م علي جبار غنيمه221751081101 84  63.00

84 راسب 737274860غ73م عواد عبد ساجت221751081102 85  0.00

89 راسب 0صفر6769733060م فلح مديح بردي221751081103 86  0.00

85 راسب 5850552724710م لطيف حنظل ناصر221751081104 87  0.00

86 ناجح 756160755166474م مهدي صالح عناد221751081105 88  67.71

94 ناجح 505063525050409مرتضى نوري كاظم شجر221751081108 89  58.43

92 راسب 6841767376710مسلم شاكر هاشم بدن221751081109 90  0.00

88 راسب 0غغغ50غ58مسلم فاهم سوادي رويح221751081110 91  0.00

82 ناجح 665081595060448مشاري جويد هندي عكله221751081111 92  64.00

89 ناجح 585078505954438مصطفى جواد كاظم طاهر221751081112 93  62.57

82 راسب 0غغ7150غ59مقداد علي عطيه زاجي221751081113 94  0.00

غ راسب 0غغغغغ50منتظر عبد العباس جعفر شريف221751081114 95  0.00

89 راسب 5750543550500منتظر مزهر م جبر221751081115 96  0.00

71 راسب 6250515233360منصور مسعود عطب جايد221751081116 97  0.00

86 راسب 4250515050410مهدي مايد خلف ويش221751081117 98  0.00

89 ناجح 527461535872459مهند عبد الحميد كامل كاظم221751081118 99  65.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

99 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

73 26 % 26.26

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 73.33

15 

11 

34  1417 18 28 0 

25 12 10 11 20 0 

 73.53 85.71 58.82 61.11 71.43 0.00
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