
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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

71 ناجح 666250665150416حسين حيدر علي ياسر221611037036 1  59.43

79 ناجح 565053786650432حسين سامي كاظم مزيد221611037038 2  61.71

87 معيد 5254507556410صفاء شريف جهاد سلطان221611037081 3  0.00

73 معيد 5450302950560عقيل م هادي مناحي221611037099 4  0.00

92 ناجح 575350505467423علي حيدر علي ياسر221611037103 5  60.43

100 معيد 8059290تسع6450كرار عودة شرشاب سعدون221611037125 6  0.00

96 معيد 0صفر7360635150م رياض ذخر معيدي221611037133 7  0.00

94 معيد 71640صفر763263احمد رحيم غافل علي221741037003 8  0.00

م معيد 0مممممصفراحمد عباس سعيد عويز221741037004 9  0.00

92 معيد 650م65م69صفراحمد علي ناصر زبون221741037005 10  0.00

92 ناجح 888998769695634انور نزار ثامر هلل221741037006 11  90.57

91 معيد 0صفر63صفر645060ايمن هاشم م حسن221741037007 12  0.00

76 معيد 6127585040330جاسم م راضي شراد221741037008 13  0.00

92 معيد 830مم807788جراح نعيم حطاب مهنا221741037009 14  0.00

93 ناجح 8386100959483634جواد عبد الكاظم عبد النبي يعقوب221741037010 15  90.57

97 ناجح 9593100999795676حسين خليل بارود عبد ا221741037013 16  96.57

96 معيد 0م6072776460حسين عبيد دحام معله221741037014 17  0.00

95 معيد 0صفر8273888495حسين علي شنيشل عبد ا221741037015 18  0.00

90 معيد 0م7988م8481حسين لفته نعيم زغير221741037016 19  0.00

91 معيد 0عشرصفر81م6260حميد مسلم عبد م221741037017 20  0.00

92 معيد 5469750%7514صفرحيدر خالد خشان حلو221741037018 21  0.00

95 ناجح 9393951009898672حيدر عبد ا حطيحط عبيد221741037019 22  96.00

95 ناجح 717077768382554حيدر عبد الهادي صالح فرهود221741037020 23  79.14

76 معيد 230صفرم582453حيدر م مهدي حميد221741037021 24  0.00

82 معيد 6057730صفر74صفررضا ناظم هنداز طعين221741037022 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 معيد 6025685065610رعد عساف عواد محل221741037023 26  0.00

90 معيد 0صفر8890م94مزيدون سليم مكطوف عبيد221741037024 27  0.00

94 معيد 7080630صفرمصفرزين العابدين رزاق نور ظاهر221741037025 28  0.00

صفر معيد 7365356361500زين العابدين عباس عبد الصاحب عبد الحسن221741037026 29  0.00

69 معيد 0م73صفر575679سجاد جبار ذياب مذكور221741037028 30  0.00

69 ناجح 506063506658416سجاد حسين معارج مجيد221741037029 31  59.43

69 ناجح 716272505060434سجاد كويتي عبد ا فياض221741037030 32  62.00

50 معيد 6033670م6658سجاد نعيم عبد والي221741037031 33  0.00

89 ناجح 595365535663438سيف علي غافل علي221741037032 34  62.57

86 معيد 25210م374251شهاب احمد كاظم عاجل221741037033 35  0.00

م معيد 0سبعخمس%18واحد%2918عباس حسين هاشم مولي221741037034 36  0.00

98 معيد 920صفر79628587عباس ماجد ناصر محسن221741037035 37  0.00

89 معيد 500م65م80صفرعباس موحان عودة سويد221741037036 38  0.00

86 ناجح 545358506165427علي اسماعيل ابريج حمود221741037037 39  61.00

97 معيد 0صفر9582م9299علي حسين موحان بصرواي221741037038 40  0.00

86 معيد 0صفرم50م50خمسعلي حميد يوسف بديوي221741037039 41  0.00

96 معيد 89680صفر5866صفرعلي حيدر عبد الرضا خضير221741037040 42  0.00

90 ناجح 687384869189581علي رحيم علي لفته221741037041 43  83.00

م معيد 0ممممممعلي شمخي اجبير سلمان221741037042 44  0.00

97 معيد 0صفر7973م6874علي عباس داخل بريدي221741037043 45  0.00

91 معيد 580صفر55535063علي عبد الحسين حميد م221741037044 46  0.00

90 معيد 0صفرصفر78م8081علي ماجد قاسم سماوي221741037045 47  0.00

95 ناجح 737683646557513علي ناصر حسين فارس221741037047 48  73.29

94 ناجح 807685999586615عمار كريم جابر مطر221741037048 49  87.86

79 معيد 0م5535232128عيسى طالب طاهر ناصر221741037049 50  0.00
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88 معيد 0ثمانأربع%19صفر4132فاضل عبد الحسين حمد جكي221741037050 51  0.00

87 ناجح 758379797282557كرار ابراهيم حسن عمران221741037053 52  79.57

84 معيد 0صفرصفر74مم55كرار سجاد صبيح ثامر221741037054 53  0.00

95 ناجح 637674868265541كرار عبد الهادي صالح فرهود221741037055 54  77.29

26 معيد 240صفرم504122ليث رحمن تاغي جلوب221741037056 55  0.00

89 معيد 5450500صفر6559مؤمل حسين م خويط221741037057 56  0.00

94 معيد 730م63512563م جواد طلل عزوز221741037058 57  0.00

م معيد 0ممممصفر73م شنان علي ناصر221741037059 58  0.00

96 معيد 9692920م8074م عبد الحسين عبد النبي يعقوب221741037060 59  0.00

93 معيد 780مم797071م عبد الزهرة عبد النبي يعقوب221741037061 60  0.00

صفر معيد 2437280%13صفر41م عدنان حميد علي221741037062 61  0.00

89 معيد 740صفرصفر655367م محسن كاظم حيدر221741037063 62  0.00

97 معيد 74678283860صفرمصطفى علي هليل صكر221741037066 63  0.00

74 معيد 0م32%13مم50منتظر سعد لطيف كريم221741037068 64  0.00

90 معيد 570مم645029منتظر عبد كاظم محيسن221741037070 65  0.00

78 معيد 0صفرمم%502618مهيمن علي حسن حنون221741037071 66  0.00

م معيد 0ممممممنور جاسم جواد كاظم221741037072 67  0.00

86 معيد 5159510م%6817ياسين شاكر جاسم م221741037074 68  0.00

المشاركون

68 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 51 17 % 25.00

 94.64

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

56 

53 
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58 
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 76.36 69.77 80.00 67.35 67.31 0.00
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