
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 البرار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

78 معيد 590صفر58507660باسم م نجم عبد ا221611091037 1  0.00

100 ناجح 675874507982510حسن مراد حسين علي221611091056 2  72.86

83 معيد 602050500م57علء سمير طوفان عذافه221611091117 3  0.00

86 ناجح 525052765064430علي خلف علي حسين221611091127 4  61.43

83 معيد 5838625055590علي سالم علوان حسين221611091131 5  0.00

96 ناجح 815950876966508م صبيح مصيجر سهر221611091176 6  72.57

87 معيد 6140718070590اجود كاظم م موسى221741091001 7  0.00

96 معيد 818584840م67أحمد ذياب دبن جبر221741091002 8  0.00

م معيد 9210093950م96احمد رشيد حميد كريم221741091003 9  0.00

93 معيد 0صفرم74808980احمد سعدون كاصد سهر221741091005 10  0.00

92 معيد 0صفر8293م68ماحمد عبد ا حواس مفتن221741091006 11  0.00

80 معيد 0صفر9083صفر7983احمد عبيد عبد ا ضاري221741091007 12  0.00

86 معيد 0صفر608375م55احمد علي حسين عباس221741091008 13  0.00

74 معيد 0م5278م%5019أحمد علي قاسم حسين221741091010 14  0.00

92 معيد 0صفر87صفرصفر8289احمد عواد عبد الحسن منشد221741091011 15  0.00

92 ناجح 688269868079556احمد عوده عبد الواحد لعيوس221741091012 16  79.43

66 معيد 570صفر30صفر21صفراحمد مبارك م علي221741091013 17  0.00

60 معيد 500صفر51م%3615احمد مصطفى م تقي م221741091014 18  0.00

86 معيد 6762805041670احمد نعيم راضي نديوي221741091015 19  0.00

75 معيد 0صفر6550705763احمد وحيد سالم عايد221741091016 20  0.00

71 معيد 0صفر4274صفر%3818اسعد جدوع عبد الزهره جابر221741091017 21  0.00

85 معيد 880م65697658اكرم حميد ماجد حسن221741091018 22  0.00

92 معيد 690م71578261أمجد عبد المير عبد الحسين جابر221741091019 23  0.00

65 معيد 0ممم302021أمير عماد شعلن ضيدان221741091020 24  0.00

79 معيد 420مم593550باسم رياض كاظم رخيص221741091021 25  0.00
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صفر معيد 715877760عشرمباقر موسى كاصد جادر221741091022 26  0.00

83 معيد 5038504040380بهاء حسين نعيمه شريف221741091024 27  0.00

71 معيد 0ممم58م53جبار عصام كامل ثابت221741091025 28  0.00

80 ناجح 929591919591635حسام جاسم فاضل جابر221741091026 29  90.71

56 معيد 50350مم3850حسن قاسم حسن لفته221741091027 30  0.00

81 معيد 33630مم5950حسين حارس حسين صويح221741091029 31  0.00

94 ناجح 909294959188644حسين خليل زبيري حسين221741091030 32  92.00

75 معيد 6250420صفرم57حسين صحو حميد حطيحط221741091031 33  0.00

91 معيد 830صفرصفر797588حسين عدنان عوده حسن221741091032 34  0.00

73 معيد 0صفر8991صفرصفرصفرحمزه جابر عبد حنين221741091034 35  0.00

90 معيد 0صفر9092م7591حيدر شهيد خليل كامل221741091035 36  0.00

87 معيد 0صفر83م708377حيدر عبد ا غضبان زعماك221741091036 37  0.00

80 معيد 0مصفر76ممصفرحيدر عماد كاظم عبد221741091037 38  0.00

86 معيد 530صفر58525761حيدر كريم شديد سلمان221741091038 39  0.00

86 معيد 6869710صفر5351سجاد احمد عبد الحسين صيهود221741091041 40  0.00

92 معيد 0صفرم57صفر6250سجاد حسين علي مزعل221741091042 41  0.00

61 معيد 200سبع%3218%12%19سجاد عقيل م طعيمه221741091043 42  0.00

95 معيد 8287930م8572سجاد علء غانم حسن221741091044 43  0.00

94 معيد 840م919692مسجاد علي عبد الرضا نعيم221741091045 44  0.00

97 معيد 0م8996م7989سجاد ياسين شنشول فاخر221741091046 45  0.00

صفر معيد 0صفر5029م29مسلم م علوان حسين221741091047 46  0.00

م معيد 0ممممصفر28سلم مهدي صالح موحان221741091048 47  0.00

68 معيد 0صفر26صفرصفر%17صفرسيف صباح شاكر صالح221741091049 48  0.00

م معيد 7490867691850صبار كريم صبار ياسر221741091050 49  0.00

73 معيد 0صفرصفرصفرصفرمصفرضرغام قاسم عجيل زجي221741091051 50  0.00
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م معيد 0ممممممضياء رحيم فليفل سلمان221741091052 51  0.00

91 معيد 9381890م8487ظاهر كريم صبار ياسر221741091053 52  0.00

صفر معيد 0صفرصفر70م41معادل سعدي صالح حثيل221741091054 53  0.00

86 معيد 0صفر3758صفر36معباس سعيد فرج م221741091056 54  0.00

75 معيد 0صفر502720صفر29عباس عكاب ناصر حسين221741091057 55  0.00

71 معيد 767085770صفر69عباس مرتضى رياض جاسم221741091058 56  0.00

86 معيد 820م80صفرصفر66عبد ا كاظم عكاب مسلم221741091061 57  0.00

79 معيد 630م58545057علي جواد عبد الكاظم عويد221741091063 58  0.00

صفر معيد 0صفرم%11م30معلي حسن وارد جباره221741091064 59  0.00

صفر معيد 0صفر5037مصفر54علي رسول عبد المير عيسى221741091066 60  0.00

78 معيد 500صفرم5860معلي شاكر جواد موسى221741091067 61  0.00

90 ناجح 808683737786575علي عبد المنعم شمخي جابر221741091068 62  82.14

93 معيد 0مصفر58504140علي عبد حمود عبد الحسن221741091069 63  0.00

80 معيد 9964630مم29علي عصام كامل ثابت221741091070 64  0.00

89 معيد 0مم6685صفر76علي قيس شنيار وادي221741091071 65  0.00

76 معيد 332823330م40علي محمود شناوي يوسف221741091072 66  0.00

60 معيد 0صفرم32مصفرمكرار رزاق مبارك حسين221741091076 67  0.00

91 معيد 82870صفر87م73كرار علي عوده زويجي221741091077 68  0.00

94 معيد 1000م99م9295كرار كريم عربي ابراهيم221741091078 69  0.00

78 ناجح 545051555955402كرار كريم مهدي صالح221741091079 70  57.43

75 معيد 0مم21م4330كرار محسن ثجيل صالح221741091080 71  0.00

84 معيد 5656640صفر6462كرار نعمان داخل عبيد221741091081 72  0.00

64 معيد 0صفر6765صفرصفرصفركريم نصيف جاسم م221741091082 73  0.00

78 معيد 0صفر5073صفر5955مثنى حسن هاشم لطيف221741091083 74  0.00

78 معيد 0صفرصفر76صفر5964مجتبى طالب فهد م221741091084 75  0.00

مدير المركز

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية البرار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 0مثمان97م8596مجتبى عوده بجاي عبود221741091085 76  0.00

صفر معيد 0صفر92صفرم8287م تقي عباس عبد علي كاطع221741091086 77  0.00

81 معيد 730صفر6462صفر61م جواد عبد الكاظم حمد221741091087 78  0.00

92 ناجح 939696949494659م حسن مصطفى فشيل خليف221741091088 79  94.14

97 معيد 0صفرصفر95م8691م صادق عبد فليح221741091090 80  0.00

م معيد 9288970صفر8090م عماد جفات هادي221741091091 81  0.00

82 معيد 1000م100م8898م مرتضى عباس م221741091093 82  0.00

93 ناجح 8994909310099658محمود عبد الحسين كاظم عوده221741091094 83  94.00

75 معيد 5051593150600مرتضى علي كريم عبد ا221741091095 84  0.00

75 معيد 9250700م6150مصطفى حسن عبيد دخيل221741091096 85  0.00

79 معيد 0م50مصفرم60مصطفى ستار جاسم حميدي221741091097 86  0.00

صفر معيد 0م75مصفر73صفرمصطفى مؤيد حظي فرهود221741091099 87  0.00

70 معيد 0صفر42صفر415050مصطفى م كاظم خضير221741091100 88  0.00

صفر معيد 0صفرصفر42مصفرصفرمنتظر حيدر هاشم حسين221741091101 89  0.00

67 ناجح 618362797478504مهدي سعد داخل عبد ا221741091102 90  72.00

50 معيد 0مصفرصفرممصفرنعمه عماد كاظم عبد221741091103 91  0.00

56 معيد 0%16م24م37%19يحيى عظيم جاسم م221741091104 92  0.00

م معيد 6262426167570يحيى علي كايم حميدي221741091105 93  0.00

المشاركون

93 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 82 11 % 11.83

 90.12

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

81 

73 

 72.73

77 

56 

74  5976 68 73 0 

46 35 54 43 39 0 

 62.16 59.32 71.05 63.24 53.42 0.00
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