
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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

92 معيد 50660م5567صفرأنور علي حسين هادي221751002001 1  0.00

84 معيد 72520صفر66صفر63ابراهيم حيدر ابراهيم داشر221751002002 2  0.00

80 ناجح 728363506954471احمد حسين طاهر مغامس221751002003 3  67.29

90 معيد 540صفر62م7871احمد حمزه كاظم عبد221751002004 4  0.00

74 معيد 6960526126360احمد شهد حمد نزال221751002005 5  0.00

73 معيد 0صفرصفرصفر535664احمد كاظم حسين علي221751002007 6  0.00

76 معيد 840م7381مماسامه حسين م محسن221751002008 7  0.00

85 معيد 0صفر579192صفر87اسماعيل عبد العباس حنظل بشاره221751002009 8  0.00

64 معيد 6141623550500الحر عباس صكر عكله221751002010 9  0.00

91 ناجح 846759506158470الحسن حيدر ظاهر موسى221751002011 10  67.14

79 معيد 510م5026مصفرجعفر بشير عبد ا عباس221751002012 11  0.00

84 معيد 0صفرمصفرصفر7266جعفر عدنان غركان رديني221751002014 12  0.00

89 معيد 0%517163596516جودت كاظم عبد حميدي221751002017 13  0.00

92 معيد 568168700صفر77حسن ستار ثويني عجيل221751002018 14  0.00

88 ناجح 717582696687538حسنين صالح ثجيل غالي221751002019 15  76.86

74 معيد 0مم6931م56حسين ضياء قاسم ياسر221751002023 16  0.00

86 ناجح 971009810010099680حسين طالب حسن علي221751002024 17  97.14

90 معيد 0م849094م77حسين علي حسين غميس221751002026 18  0.00

79 معيد 770صفر64745052حسين علي وادي عبد221751002027 19  0.00

75 معيد 5829520%555716حسين كاظم راشد حسين221751002028 20  0.00

82 معيد 5463542635410حسين ماجد كامل طاهر221751002029 21  0.00

65 معيد 544250500مصفرحسين م علي حسين221751002031 22  0.00

88 ناجح 867696949991630حيدر حسين عزيز مشخول221751002033 23  90.00

89 ناجح 878675949889618حيدر خالد ابراهيم نعمه221751002034 24  88.29

88 ناجح 847868847266540حيدر علي عبد الحسين كاطع221751002035 25  77.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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83 معيد 670صفرصفر74م74حيدر كريم عبد حسن221751002036 26  0.00

92 ناجح 939793999694664حيدر هلل محارب ثويني221751002037 27  94.86

79 معيد 840مصفر696865رحيم حيدر رحيم خلف221751002038 28  0.00

89 معيد 0صفر9182869890رسول قيس مزهر سليمان221751002039 29  0.00

78 معيد 7869553734500رضا صلح حسن محسن221751002040 30  0.00

82 معيد 340ممثمان5561زين العابدين رزاق تايه علي221751002044 31  0.00

92 معيد 776386830صفر86سجاد حمزه راضي حسين221751002046 32  0.00

74 معيد 680صفر%6015صفرصفرسجاد سمير مطشر عبد الرزاق221751002048 33  0.00

74 معيد 0صفر5025353733سجاد شريف عباس جابر221751002049 34  0.00

92 ناجح 9597929999100674سجاد كاظم عبد الرضا لفلوف221751002050 35  96.29

72 معيد 50500صفر566153سرمد محسن وحيد بادي221751002054 36  0.00

87 ناجح 948396869383622صادق جعفر بهلول طارش221751002055 37  88.86

77 معيد 92860صفر77ممعباس جبار ناصر شداد221751002056 38  0.00

80 معيد 770مصفر7776معباس جعفر زبيل جاسم221751002057 39  0.00

78 معيد 360مم417653عبد الرحمن طه سلمان فرحان221751002059 40  0.00

71 معيد 220%5553222616عبد ا كريم م عاشور221751002061 41  0.00

92 معيد 610م78775870عبد ا م خير ا جاسم221751002062 42  0.00

94 ناجح 869096878274609عصام الدين م نعمه محسن221751002063 43  87.00

57 معيد 0مممم5066عكله بروان عاجل حسين221751002064 44  0.00

78 ناجح 715857617477476علي حسين علي عزاوي221751002067 45  68.00

86 معيد 690مصفرمممعلي حسين م محسن221751002068 46  0.00

90 معيد 500مصفر50م79علي راسم شريف خلف221751002069 47  0.00

85 معيد 750م6956صفر88علي صفاء عبد م221751002070 48  0.00

89 ناجح 827583978290598علي صلح عبد النبي عبد ا221751002071 49  85.43

83 معيد 35410صفر526264علي عبد الهادي حنظل عوده221751002072 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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80 معيد 0م66%61757111علي عماد حسن كاطع221751002073 51  0.00

94 ناجح 959510010098100682علي كريم نعمه خلف221751002074 52  97.43

82 معيد 500صفرم50صفر71علي مطشر محيسن نصر ا221751002077 53  0.00

82 معيد 530م565661معلي نجم الدين عبد ا عهد221751002078 54  0.00

83 ناجح 897576898675573كاظم جبار خميس علي221751002079 55  81.86

84 ناجح 788683627259524كرار جواد هادي حسين221751002081 56  74.86

83 ناجح 879478999179611كرار حيدر وبدان عباس221751002082 57  87.29

89 معيد 0صفر74صفر816581كريم راضي خضير هواش221751002084 58  0.00

79 معيد 52620صفر635255مؤمل طالب عبد الحسن عبد الكريم221751002085 59  0.00

87 معيد 738593910صفر74م احمد مجيد عامر221751002086 60  0.00

90 ناجح 816274847367531م الباقر طالب جلب كنعان221751002087 61  75.86

87 ناجح 838688868781598م باسم جبار لفته221751002088 62  85.43

86 ناجح 797788959890613م باقر جواد كاظم ردام221751002089 63  87.57

م معيد 0صفرصفرصفر5642صفرم حميد ناصر عايد221751002090 64  0.00

85 معيد 0صفر5050صفر69مم عايد منشد عفراوي221751002092 65  0.00

71 معيد 0م7060728384م عبد الرحيم عبد النبي غالب221751002093 66  0.00

73 ناجح 717374678373514م علي حسين طهماز221751002095 67  73.43

85 ناجح 787083777268533م كاظم حمد محل221751002096 68  76.14

90 معيد 0ممصفرصفرمصفرم م عبد العباس حنون221751002097 69  0.00

75 معيد 300مم656852مرتضى جلل حسن عبد الصاحب221751002098 70  0.00

89 معيد 0صفر8976829055مرتضى عماد حسين كاظم221751002099 71  0.00

87 معيد 739191810صفر90مزاحم جليل رباط شجر221751002100 72  0.00

86 ناجح 736772517977505مشعان عاتي عبد الحسين عبد الكريم221751002101 73  72.14

56 معيد 50620صفر504258مصطفى احمد شنان داشر221751002102 74  0.00

78 ناجح 726563625552447مصطفى احمد كاظم مشتت221751002103 75  63.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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75 معيد 0صفر6950645462مصطفى صباح منكر حسن221751002105 76  0.00

75 معيد 290صفر60596050مصطفى كريم حسين م221751002106 77  0.00

66 معيد 5877503950500مصطفى نزال ناجي نزال221751002108 78  0.00

89 معيد 750مصفرم8184منتظر سعيد سكر معاون221751002109 79  0.00

85 معيد 89940صفر67م88منتظر شاكر جاسم علوان221751002110 80  0.00

77 معيد 6050543153500مهند حيدر مهدي عوده221751002112 81  0.00

92 معيد 900مصفر858474همام حسام كاطع كنهور221751002113 82  0.00

77 معيد 50600خمس59صفر73وائل عبد الوهاب نعمه جابر221751002114 83  0.00

76 معيد 0صفر77صفر788359ياسر عمار نعمه جابر221751002115 84  0.00

66 معيد 6952850م7165يوسف سلمان عوده دخيل221751002116 85  0.00

92 معيد 0صفر8677857888يوسف عامر احمر بريجي221751002117 86  0.00

المشاركون

86 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 62 24 % 27.91

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

85 

85 

 91.25

80 

73 

75  8180 68 80 0 

62 73 47 53 59 0 

 82.67 90.12 58.75 77.94 73.75 0.00
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