
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية النصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

027رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 645675877680534ابو الحسن عبد الرضا عزيز كريم221611027003 1  76.29

94 ناجح 667274837881548زكريا هداب نعمه فرحان221611027073 2  78.29

97 معيد 5922625853530صفاء حسين مشني عيدان221611027095 3  0.00

82 معيد 5050235050380عباس حسن عبد الحسين صفوك221611027097 4  0.00

94 معيد 6834505163500كاظم حسن جواد شياع221611027131 5  0.00

85 معيد 29500%61505218كاظم علي عبد عاتي221611027132 6  0.00

91 ناجح 527150796450457كمال ريسان حسين فلغوص221611027139 7  65.29

85 معيد 730م5767م60اثير كاظم دخيني نايف221741027001 8  0.00

65 معيد 0صفر5359503641احمد عوده راشد جابر221741027005 9  0.00

84 معيد 83540م72مصفراحمد لفته نعمه شنجار221741027006 10  0.00

80 معيد 5065325042500امجد جواد كاظم هليل221741027007 11  0.00

85 معيد 0واحد505038م52جاسب م ساهي عطشان221741027009 12  0.00

81 معيد 0م635057م50حسن جاسم عاشور فهد221741027011 13  0.00

87 معيد 0م7566م7059حسن رزاق حسن حميد221741027012 14  0.00

88 ناجح 645680838050501حسن سلطان جبار ياسر221741027013 15  71.57

76 ناجح 507672917062497حسن علي اجخيور ازغير221741027014 16  71.00

79 ناجح 686850827275494حسن علي عكموش زماخ221741027015 17  70.57

96 ناجح 677083927178557حسين جاسم علواش نعيثل221741027017 18  79.57

79 ناجح 615778956970509حسين رحيم برهان ضيدان221741027018 19  72.71

84 معيد 0صفرصفر56646282حسين كاظم جبر بكال221741027019 20  0.00

م معيد 0ممممممحسين مالك كريم هادي221741027020 21  0.00

م معيد 891009410098910حيدر مانع غافل محيل221741027022 22  0.00

80 معيد 0ممممممسجاد كريم منصور حسن221741027026 23  0.00

86 معيد 68530م665971سجاد م كامل عبد المير221741027028 24  0.00

88 معيد 0صفر60صفر525079سجاد وليد داخل نعيمه221741027029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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96 معيد 0صفر8178مصفر59سعد خفيف زغير راشد221741027030 26  0.00

82 ناجح 748888808888588سلم صلح حسن عايز221741027031 27  84.00

75 معيد 0م6037503850عايد نعيم عبد هويدي221741027034 28  0.00

69 معيد 0مممصفرممعباس باشي سرحان ظاهر221741027035 29  0.00

م معيد 0صفر6789698579عبد الله هادي دخيل عايد221741027038 30  0.00

80 معيد 560م80صفرصفر63عبد الفتاح صلح حسن عايز221741027039 31  0.00

82 ناجح 646765677968492عبد المهدي هاشم مهدي هاشم221741027041 32  70.29

86 معيد 0صفر76صفر786479عقيل علي عبد عاتي221741027042 33  0.00

87 ناجح 687089948684578علي جاسم علواش نعيثل221741027043 34  82.57

79 ناجح 617574938090552علي حسن صبر حسن221741027044 35  78.86

93 معيد 0صفر6870755576علي رحيم عجيل محيسن221741027046 36  0.00

76 معيد 0صفر7241593455علي سعود مزهر مكطوف221741027047 37  0.00

84 معيد 660صفر725966معلي قيس لفته عباس221741027048 38  0.00

87 معيد 769588860ممعلي كاظم مظلوم غليم221741027049 39  0.00

77 ناجح 635860857584502علي هاشم عباس شلوش221741027051 40  71.71

69 معيد 5450237871520كاظم فاخر مهدي هاشم221741027052 41  0.00

72 معيد 0م66506168مكرار علي مزبان جاسم221741027054 42  0.00

76 معيد 0صفر505342صفر39كريم مالح عوده سنيه221741027055 43  0.00

88 معيد 708470730ممكمال كاظم جبار عفلوك221741027056 44  0.00

83 معيد 0صفر6057505051مجتبى طالب خلوي بشير221741027057 45  0.00

82 معيد 690م69506652م علي حسين مطير221741027058 46  0.00

80 معيد 560صفر416740صفرم مبارك جخري ساجت221741027059 47  0.00

81 معيد 750م7865م62م والي راشد صعيد221741027060 48  0.00

74 معيد 50500م605750محمود عناد محيل م221741027061 49  0.00

65 ناجح 605654555054394مرتضى علي حسن علي221741027062 50  56.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

69 معيد 0صفر81685478ممرتضى محسن عبد الصاحب خلف221741027063 51  0.00

75 معيد 0صفر87صفر9281ممسلم اسماعيل مسير فلغوص221741027064 52  0.00

90 معيد 8177720م5973مصطفى نجم عبد مطير221741027065 53  0.00

77 ناجح 8499801008482606منتصر كريم عويد حشيش221741027066 54  86.57

90 معيد 0صفر93725085ممنتظر احسان طه زغير221741027067 55  0.00

66 معيد 0مممم%16ثلثمهدي صالح عباس ذياب221741027069 56  0.00

95 معيد 8888840م8389يونس نجم عبد مطير221741027070 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 42 15 % 26.32

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

47 

47 

 90.00

40 

36 

40  4343 42 42 0 

33 39 36 35 28 0 

 82.50 90.70 83.72 83.33 66.67 0.00
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