
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 التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

77 ناجح 765058505250413احسان علي داخل سلطان221751310001 1  59.00

88 راسب 5859582169500احمد جواد كاظم سواده221751310002 2  0.00

72 راسب 0غغغغ50غاحمد خضير محيبس م221751310003 3  0.00

85 راسب 20270%56505019احمد رجب م عاشور221751310004 4  0.00

74 راسب 0غسبع%54285415احمد رحمن مكي جبر221751310005 5  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحمد رياض ذخر معيدي221751310006 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد عبد العالي مطرود جابر221751310007 7  0.00

83 راسب 5956623050500احمد عبد مزبان علي221751310008 8  0.00

89 راسب 7467595953410احمد عبيد شنيور عليوي221751310009 9  0.00

57 راسب 0غغغغغغاحمد علء مزهر صالح221751310010 10  0.00

78 ناجح 515575608476479احمد فاخر عيدان علوان221751310012 11  68.43

80 راسب 6958652425500احمد كريم عوض صالح221751310013 12  0.00

85 ناجح 687988857873556اسحاق رشيد نعمه جواد221751310018 13  79.43

90 راسب 85680صفر837293امجد حسين عويد هليل221751310020 14  0.00

62 راسب 0غغغغغغامجد حسين نعيم خيون221751310021 15  0.00

82 راسب 5035662335570امجد قدوري عبد رسن221751310022 16  0.00

75 ناجح 756050505051411انمار حضير جخير م221751310023 17  58.71

91 ناجح 597365546554461انور عباس صكبان سروال221751310024 18  65.86

50 راسب 0غثمان%5011%3417انور عبد الرحيم عويد عثمان221751310025 19  0.00

74 راسب 240خمسغ502550جاسب علي شرهان شيحان221751310026 20  0.00

86 ناجح 657178788162521جاسم مايح رعيد ذباح221751310027 21  74.43

71 راسب 0غغغغغغجاسم م جاسم م221751310028 22  0.00

صفر راسب 0غغغغغغجعفر خميس ناصر مخور221751310029 23  0.00

غ راسب 0غغغ56غغجواد كاظم ريسان جلب221751310030 24  0.00

82 راسب 5855673461610حسن جبار حسن حسين221751310032 25  0.00
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83 ناجح 595250617150426حسن جعفر خلف م علي221751310034 26  60.86

70 راسب 0سبعخمس%50262815حسن عباس حسن زغير221751310035 27  0.00

50 راسب 0%2214%50505018حسن عبد المير جبار وسمي221751310036 28  0.00

86 ناجح 677480907079546حسن كريم عبود صعيع221751310037 29  78.00

100 ناجح 676777545450469حسن مجيد جاسم معارج221751310038 30  67.00

69 راسب 0%19أربع%3917%3116حسن يحيى غافل علوان221751310039 31  0.00

92 ناجح 505080867550483حسين زهير يونس كريم221751310042 32  69.00

74 راسب 5057572566410حسين شريف فاضل عيسى221751310043 33  0.00

86 ناجح 605075606860459حسين عبد ا كاظم درويش221751310044 34  65.57

78 راسب 0غ5920502732حسين عبد علي مسعد خفي221751310045 35  0.00

62 راسب 5333503150500حسين لفته طاهر مهوس221751310047 36  0.00

63 ناجح 505054535056376حسين م جواد كاظم احمد221751310049 37  53.71

75 راسب 5050502450510حمزه كامل عبد العالي طاهر221751310051 38  0.00

90 راسب 6564712879730حيدر ثامر موسى رحيمه221751310052 39  0.00

78 راسب 6750705039510حيدر جاسب عبد مزبان221751310053 40  0.00

88 ناجح 505250645068422حيدر حسين جابر سهر221751310054 41  60.29

88 ناجح 775086938687567حيدر حصيود لفته عداي221751310055 42  81.00

73 راسب 0غغغغغغحيدر حضير جخير م221751310056 43  0.00

75 راسب 3538550غ5626حيدر سمير عبد الجليل عبد الحسين221751310057 44  0.00

86 ناجح 905885998890596ذو الفقار واثق غياض بديوي221751310061 45  85.14

70 ناجح 635455586550415رائد كاظم حامد عطشان221751310062 46  59.29

غ راسب 0غغغ502230زين العابدين شاكر فرحان خليف221751310065 47  0.00

87 ناجح 566073575954446ستار نعيم صبار وجح221751310067 48  63.71

89 راسب 690غغغ6955سجاد حسين عنيد شويل221751310069 49  0.00

70 راسب 5522515021210سجاد حميد ياسين تايه221751310070 50  0.00
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85 راسب 0غغغغغغسجاد عبد المير كاظم م221751310073 51  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد محمود شريف حميد221751310074 52  0.00

91 ناجح 725593506770498سيف عبد الزهره سلطان كزهور221751310077 53  71.14

78 راسب 5050502450370سيف مرتضى جابر ناصر221751310078 54  0.00

84 ناجح 565063575350413صادق ابراهيم شاهر بجاي221751310079 55  59.00

76 ناجح 515450535257393ضياء هادي غني ريسان221751310081 56  56.14

68 راسب 0عشرعشر%50265019عباس عماد شاكر فزيع221751310083 57  0.00

62 راسب 505053370%5019عبد ا عبد الستار جبار وسمي221751310090 58  0.00

85 راسب 0غغغغغغعدنان حسن رحيم صيوان221751310092 59  0.00

86 ناجح 735094778158519علء حمدي صابر رويضي221751310095 60  74.14

78 راسب 200%5034592511علء عدنان عبد العالي م221751310096 61  0.00

95 ناجح 605974606856472علي حسين عطيه مزعل221751310100 62  67.43

92 راسب 0صفرصفر95949495علي حيدر جاسم م221751310101 63  0.00

79 راسب 39500غ776050علي ستار جخيور علي221751310103 64  0.00

63 راسب 210ثمانسبع505050علي عبد اللطيف م صالح221751310106 65  0.00

69 راسب 0غغغغغ50علي فالح حسن عامر221751310107 66  0.00

90 ناجح 555462505068429علي فلح جريو جخيور221751310108 67  61.29

74 راسب 0غ5056غغغعلي كريم عبيد مارد221751310110 68  0.00

80 ناجح 626660505051419علي منشد خنياب مرعيد221751310111 69  59.86

73 راسب 5850502550500علي نعيم رويعي سلمان221751310112 70  0.00

73 راسب 0ثمان5134503350علي يوسف يونس خيون221751310113 71  0.00

86 راسب 0%575084605812عمار حميد عامر مفتن221751310114 72  0.00

86 ناجح 565754626754436فالح سالم فالح عبطان221751310116 73  62.29

88 ناجح 777572507775514فلح حسن ياسين جازع221751310117 74  73.43

83 راسب 6838505054500كرار جيجان م عبد النبي221751310118 75  0.00
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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 :4
ذي قار

اعدادية التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 505753576963432كرار حسين م ساجت221751310120 76  61.71

51 راسب 0غغغغغغكرار علي م طاهر221751310123 77  0.00

75 راسب 7232556637540لزم مايح رعيد ذباح221751310127 78  0.00

79 ناجح 605050575453403محسن ابراهيم مكطوف باهض221751310128 79  57.57

84 ناجح 756293988854554م ابراهيم فليح صالح221751310129 80  79.14

73 راسب 52260%50362415م باسم م كاظم221751310130 81  0.00

70 راسب 0غ5042552950م داخل غضبان زعماك221751310132 82  0.00

76 راسب 240%5054505019م رزاق ثجيل هداد221751310133 83  0.00

66 راسب 0غغغ5036غم صالح نجم عباس221751310138 84  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم صلح عطيه عبد ا221751310139 85  0.00

71 راسب 0غغغ54غغم طالب بداي علي221751310140 86  0.00

79 ناجح 576061505053410م عبد السلم سلمان مخور221751310142 87  58.57

64 راسب 0غغغغغ50م عبد الكاظم عطشان صنكور221751310143 88  0.00

76 راسب 5176506939670محمود شاكر هاني بليش221751310146 89  0.00

71 راسب 0غغ%11عشرغ52مدرك عباس عطيه طاهر221751310148 90  0.00

84 راسب 0غغغ58غ50مرتضى رحيم ابراهيم سلطان221751310150 91  0.00

63 راسب 5335555021350مرتضى صاحب درويش فرهود221751310151 92  0.00

84 ناجح 786179667456498مروان شاكر خشن حموده221751310152 93  71.14

72 راسب 0غغغغ50غمروان عبد المحسن مفتن شبيب221751310153 94  0.00

85 راسب 5971722133580مسلم عبد الحسن مري جمعه221751310154 95  0.00

85 ناجح 515054636876447مسلم عوض مسلم حمادي221751310155 96  63.86

63 راسب 0غغغغغغمصطفى جاسم عبد جاسم221751310156 97  0.00

85 راسب 6750742950650مصطفى فاضل عبد الحسن شاهر221751310159 98  0.00

74 راسب 5051554170560معاذ عبد ا حسن صابر221751310161 99  0.00

62 راسب 0غ51غ50غغمعتز شعبان علي حمود221751310162 100  0.00
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65 راسب 0غغغغغغمقداد عباس جبر عطار221751310163 101  0.00

92 ناجح 546073505073452منتظر احسان شيشخان كاصد221751310164 102  64.57

80 ناجح 505957505050396منتظر عماد شاكر محسن221751310165 103  56.57

65 راسب 5061502128560منذر عصفور ناصر نعيم221751310166 104  0.00

غ راسب 660غغغغغمهند حسين جبر جخيم221751310167 105  0.00

79 راسب 6550675032580موسى ناهي عناد مسلم221751310170 106  0.00

71 راسب 240غخمس505050نائل قيس عايد شمخي221751310171 107  0.00

87 راسب 0غغغ586065هيثم كريم عساف جمعه221751310173 108  0.00

89 ناجح 828366607261513وليد جميل شعيبث عاشور221751310174 109  73.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشوليد خالد عبيد دحام221751310175 110  0.00

78 راسب 5553504150340وليد سمير عبد عبيد221751310176 111  0.00

87 راسب 565450580غ61وهب سلطان كالط منخي221751310177 112  0.00

80 ناجح 576678825774494يوسف هليل عبيد مخور221751310178 113  70.57

77 ناجح 525156505056392م عطيه عبد العال م221751310179 114  56.00

غ راسب 0غغغغغغحسن احمد نزال حميدي221751310180 115  0.00

غ راسب 0غغغغغغغيث عبد الكاظم ذياب جميغ221751310181 116  0.00

72 راسب 0غ50غ50غغثائر زياره ارزيج شريده221751310182 117  0.00

87 ناجح 625858685069452حسين حميد صالح داود221751310184 118  64.57

72 ناجح 506652545450398عباس عزيز بعرور علي221751310186 119  56.86

85 ناجح 615065575550423صلح عبد الرزاق ياسر جبر221751310187 120  60.43

72 راسب 500%5061503013مصطفى حسن مطر عوده221751310188 121  0.00

79 راسب 0سبع%5050895018حسين وشيح يونس كزار221751310189 122  0.00

85 راسب 6852705629520ياسين نجف ياسين عبيد221751310190 123  0.00

83 ناجح 576960615058438كرار حسين محيبس هندال221751310192 124  62.57

52 راسب 0سبعثمان%40263012احمد رحيم حاتم مفتن221751310193 125  0.00
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88 راسب 0خمس3422516350عباس عبد عريبي لهماد221751310194 126  0.00

86 ناجح 685071506558448عبد الرحمن نعيم ثامر جباره221751310195 127  64.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشضياء الدين ازهر عبد العالي دخيل221751310196 128  0.00

77 راسب 500%5239573116عباس فاضل عبيجي مدور221751310197 129  0.00

82 ناجح 615665565050420عمار يونس دعيك علي221751310198 130  60.00

73 راسب 0عشر%5929522217حبيب ظاهر حنون عداي221751310199 131  0.00

84 راسب 5841513421350مهند فليح حسن حسين221751310201 132  0.00

71 راسب 24500%59575012حسن هادي حسن علي221751310202 133  0.00

81 ناجح 505076536057427مناف علي عبد الحسين نايف221751310203 134  61.00

83 راسب 5058773930530رحيم فرهود ثامر جويد221751310204 135  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشانور ياسر جعفر رحمه221751310206 136  0.00

93 ناجح 508166505482476ناصر عبد الرضا ناصر علوان221751310207 137  68.00

88 راسب 6265623950500علي سلم شرهان ملكه221751310208 138  0.00

76 راسب 5531645036500وليد خالد قاسم عبد ا221751310209 139  0.00

71 راسب 260%17%63375014اسعد عبد الجبار غالي لفته221751310210 140  0.00

80 ناجح 616085626861477احمد حسين عبد علي حسين221751310212 141  68.14

63 راسب 0غغغغغغكرار هادي عوده هاشم221751310213 142  0.00

87 راسب 230%19%61365013م حسين مويح عبد221751310214 143  0.00

68 راسب 0خمسغ52333650حسام صبار جاسب بشير221751310216 144  0.00

المشاركون

144 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

98 46 % 31.94

 83.33

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

5 

 81.82

22 

18 

68  4151 58 56 0 

39 33 8 21 27 0 

 57.35 80.49 15.69 36.21 48.21 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


