
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

67 راسب 695062700غ54كرار جاسم محسن خلف221521010086 1  0.00

60 راسب 505655500غغم حمزة عيدان صالح221521010098 2  0.00

83 ناجح 507279605565464احمد عبد الحسين حسن علي221721010001 3  66.29

85 راسب 5050814250500احمد عبد ا فاضل راضي221721010002 4  0.00

86 ناجح 515483575250433احمد محسن عطيه عودة221721010003 5  61.86

75 ناجح 505861515050395احمد م مهدي دحام221721010004 6  56.43

72 راسب 0ثمان3035526351اسامه سالم عناد زرير221721010006 7  0.00

79 ناجح 525369665150420اسامه م كاظم نتيش221721010007 8  60.00

73 ناجح 505050565450383اسعد حازم نعيم حسين221721010008 9  54.71

80 راسب 5058500غغ50اسعد كامل جبر حسن221721010009 10  0.00

79 راسب 5037636750540امير علي فاخر حسين221721010010 11  0.00

72 راسب 0غ50غ57غ50انور صباح حمود مرواح221721010011 12  0.00

86 ناجح 675974755058469انور عدنان م حمود221721010012 13  67.00

77 ناجح 796568598182511انور عوني جودة م221721010013 14  73.00

90 ناجح 635074505050427بسام قاسم فنيخر دبعن221721010014 15  61.00

90 ناجح 505778776165478جراح سعود موسى رملي221721010015 16  68.29

78 ناجح 686161505060428حسن رياض شمخي نعيمه221721010017 17  61.14

65 راسب 5230657650340حسن علي ثامر كيطان221721010018 18  0.00

73 ناجح 505575535650412حسن قصي خلف علي221721010019 19  58.86

غ راسب 0غغ76586772حسين حيدر شريف مريهج221721010020 20  0.00

82 راسب 0غغغغغغحسين عبد الكريم حنون مساعد221721010022 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عبد علي مزعل شنيور221721010023 22  0.00

82 ناجح 515758505058406حسين عبد ياسين شمخي221721010025 23  58.00

80 ناجح 506050635050403حسين عدنان صكبان غضيب221721010026 24  57.57

74 راسب 0غغ62غغغحسين م بجاي عبيد221721010028 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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الدبي

84 ناجح 505050505550389حسين منسي مجيد جبر221721010029 26  55.57

94 راسب 5650505050390حسيني عبد ا بهلول طارش221721010030 27  0.00

88 راسب 5935505150380حيدر ثامر حمدان جبر221721010031 28  0.00

80 راسب 65550غ65غ57خالد صباح كريم رحيم221721010033 29  0.00

86 ناجح 697063725156467زين العابدين صباح شنيدخ رمضان221721010034 30  66.71

91 ناجح 515866716166464سامر حميد عبد رزن221721010035 31  66.29

88 ناجح 535072505650419سعد هلل كاظم م221721010037 32  59.86

86 ناجح 526177685054448صلح حسن عبد مريهم221721010039 33  64.00

87 ناجح 507379585255454عباس حسن هوني حسين221721010043 34  64.86

51 راسب 2829543251300عباس موحان عباس علي221721010046 35  0.00

72 ناجح 505063596954417علي تقي م علي كاظم221721010047 36  59.57

80 ناجح 505060575067414علي جواد كاظم جابر221721010048 37  59.14

83 ناجح 515072696854447علي حسن داخل ناصر221721010049 38  63.86

76 ناجح 516091647050462علي حسن فرهود حسين221721010050 39  66.00

72 ناجح 576583596550451علي خلف مرزوق مطير221721010051 40  64.43

72 راسب 3950676550500علي عبد الخالق عبد علي شمخي221721010053 41  0.00

66 ناجح 505066505050382علي كريم جاسم عويد221721010055 42  54.57

61 راسب 5062815066380عمر رحيم جخير كاطع221721010056 43  0.00

86 ناجح 506681726150466كرار جاسم وادي حسين221721010057 44  66.57

79 ناجح 506580765850458كرار صباح رمضان حافظ221721010059 45  65.43

55 ناجح 525272566150398كرار علي عبد الحسين عباس221721010060 46  56.86

73 راسب 5350625050300م اركان منذر لزم221721010063 47  0.00

67 راسب 5050815050360م جاسم عبد الحسين ربيع221721010064 48  0.00

69 راسب 5052545038350م خليل ابراهيم عبد221721010066 49  0.00

80 ناجح 727486897080551م صبار سرحان سالم221721010067 50  78.71

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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81 راسب 5050765569330م عباس جعيول برهان221721010068 51  0.00

80 ناجح 515078506450423م عبد ا خضير كوز221721010069 52  60.43

81 ناجح 515573616350434محمود نجم عبد جاسم221721010072 53  62.00

72 ناجح 505080545050406مرتضى جاسم محل شنيار221721010073 54  58.00

84 ناجح 635984505069459مرتضى عادل سعدون حسون221721010077 55  65.57

83 راسب 5039695350500مسلم عقيل جبار حسين221721010078 56  0.00

83 ناجح 505276535056420مصطفى صبار شريف عبود221721010080 57  60.00

92 ناجح 737287566468512مصطفى عبد المير اسدخان خلطي221721010081 58  73.14

78 راسب 5036745055500مصطفى عقيل عبد الحميد محيسن221721010082 59  0.00

87 راسب 6532826570710مصطفى وهاب سلطان حسن221721010084 60  0.00

68 راسب 5040593650390منتظر م عبد عليوي221721010085 61  0.00

78 راسب 625450500غ50مهدي زويد عطيه مهوس221721010086 62  0.00

85 راسب 0غ5050غ5857موسى مسمار موسى مزعل221721010088 63  0.00

72 راسب 5050575050310نور الدين قاسم عبد الرضا وني221721010089 64  0.00

المشاركون

64 
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 81.25 100.00 75.00 85.71 65.71 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


