
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :1
ذي قار

العدادية المركزية للبنين
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2017/2016
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 ناجح 505058506450406احمد جابر عبد علي جبر221751003001 1  58.00

82 معيد 0صفر8275م5057احمد خضير موسى فضل221751003002 2  0.00

82 معيد 0م50صفر6160صفراحمد رائد كاظم سكران221751003003 3  0.00

67 معيد 0م84صفر77م70احمد سالم حواس نشمي221751003004 4  0.00

81 معيد 5950652963330احمد صكبان أنعيمه وحيد221751003005 5  0.00

62 معيد 270صفر66505833احمد عبد السلم جلود جدعان221751003006 6  0.00

88 معيد 0صفرصفرصفر90صفر87احمد كاظم عبد الكريم جبر221751003008 7  0.00

77 معيد 500صفر57376532احمد ماجد م ساجت221751003009 8  0.00

75 معيد 0ممصفرصفر57ماسماعيل سلطان قاسم بزيع221751003011 9  0.00

17% معيد 0ممممم30الحسين احمد عبد الحسين حمزه221751003012 10  0.00

77 معيد 50635379710صفرايوب حميد عكاب حسين221751003013 11  0.00

72 معيد 5941503641500جاسم صادق م خضير221751003014 12  0.00

75 ناجح 666656575064434جعفر احمد راهي دحام221751003015 13  62.00

59 معيد 880م55م5853جعفر عاشور غانم شلب221751003016 14  0.00

90 معيد 700صفر647250صفرجعفر عبد الجليل درويش حسين221751003017 15  0.00

78 معيد 52640صفر605460جواد طالب علي مدلول221751003018 16  0.00

م معيد 0ممممممحاتم كريم جبار راضي221751003019 17  0.00

72 معيد 0مصفر51م26صفرحسن حيدر عبد ا نايف221751003020 18  0.00

31 معيد 0ممممم%17حسن رعد بدر فرحان221751003021 19  0.00

76 معيد 50500%53505019حسن ستار غافل مزعل221751003022 20  0.00

71 معيد 0م565069صفر67حسن شنان حافظ شناوه221751003023 21  0.00

85 ناجح 827382898897596حسن لفته حمود خلف221751003024 22  85.14

83 معيد 0صفر7273صفرم69حسين حيدر محسن عبد221751003025 23  0.00

82 معيد 64766163590صفرحسين عباس خضير شريده221751003026 24  0.00

80 معيد 0صفر76548978صفرحسين عدنان عبد الحسين خنجر221751003028 25  0.00
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79 معيد 650م66565652حسين علء شعيوط عمر221751003029 26  0.00

87 ناجح 868788979697638حسين علي عبد الحسين ساجت221751003030 27  91.14

86 معيد 768787860صفر85حسين علي عبد الرضا لفلوف221751003031 28  0.00

92 معيد 0صفر728373صفر81حسين فاضل سعد صالح221751003033 29  0.00

71 ناجح 565154666250410حسين كاظم جوده مشني221751003034 30  58.57

91 ناجح 607681837464529حسين م جاسم حسن221751003035 31  75.57

71 معيد 5936596367290حسين مزهر حسن حافظ221751003036 32  0.00

84 معيد 0م627171م65حمزه كاظم علي مكطوف221751003037 33  0.00

70 ناجح 806450838676509حيدر حسين نعمه واجد221751003038 34  72.71

67 معيد 0%18%13صفر523933حيدر عبد أمعيدي عطيه221751003039 35  0.00

71 معيد 34500%5813%5519حيدر علي زيد محيي221751003040 36  0.00

64 معيد 6050385037500حيدر م حسين علي221751003041 37  0.00

70 ناجح 645153705371432حيدر وليد خالد هادي221751003042 38  61.71

65 معيد 5750520صفرصفر50رائد عدنان عبد الحسين خنجر221751003043 39  0.00

69 ناجح 525062545050387زين العابدين غريب عبد الساده كاطع221751003045 40  55.29

52 معيد 0%3918م542850سجاد جعفر عايد كاطع221751003047 41  0.00

86 ناجح 798285999995625سجاد حسن حاوي عويد221751003048 42  89.29

68 معيد 81850م575156سجاد عدنان جبار ناصر221751003050 43  0.00

85 معيد 0م84م73%7516سعد رحيم عبد زوير221751003052 44  0.00

84 معيد 74690صفر56صفر61سلم حسن خيون عكيلي221751003053 45  0.00

82 معيد 6350575038610سيف حيدر علي والي221751003054 46  0.00

70 معيد 41695964500صفرسيف طالب عبيد عريان221751003055 47  0.00

83 معيد 0صفر70واحد84م80سيف فراس سالم داود221751003056 48  0.00

67 معيد 585450550م57صادق رحيم دايخ حسون221751003057 49  0.00

75 معيد 0صفرمصفر61م52صادق عبد الكاظم علمه عيدان221751003058 50  0.00
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67 معيد 0مسبعم50ستتسعصقر وحيد شناوه موسى221751003059 51  0.00

82 معيد 500صفر56375839ضرغام هيثم فيصل عبد221751003060 52  0.00

58 معيد 500مم50ممضياء حسن داخل سلطان221751003061 53  0.00

78 معيد 75660صفر59صفر56ضياء حسين موسى عكاب221751003062 54  0.00

67 معيد 500صفرم56م50عباس رحيم شيال كاظم221751003065 55  0.00

86 معيد 0صفر8796صفر7584عباس صالح عباس كاظم221751003066 56  0.00

72 معيد 0%19مصفر33صفر30عباس صكبان لفته خضير221751003067 57  0.00

76 معيد 50240صفر50مصفرعباس عبد هاشم عويد221751003069 58  0.00

87 ناجح 697268949187568عبد الرحمن عوده كطامي سعود221751003071 59  81.14

74 معيد 0مصفرم205066عبد ا حامد هادي عبد علي221751003072 60  0.00

صفر معيد 0ممممممعبد المنتظر رحيم جحيل خليف221751003073 61  0.00

67 معيد 320صفر50375927علي احمد مجيد كريم221751003074 62  0.00

86 معيد 6355645036500علي جميل هاشم جبار221751003075 63  0.00

73 معيد 625059560م56علي حسين فاضل عنيد221751003078 64  0.00

72 معيد 0صفرصفر506140معلي حسين نجم عبد ا221751003079 65  0.00

82 معيد 57700صفر636060علي حمد عواد منشد221751003080 66  0.00

عشر معيد 310%15%12%7114معلي خالد كاظم نتيش221751003081 67  0.00

79 معيد 653166500م50علي خضير عطيه هيونطه221751003082 68  0.00

66 معيد 33500%43304017علي خلف كاظم علس221751003083 69  0.00

79 ناجح 705055556770446علي ستار ثويني عجيل221751003084 70  63.71

77 معيد 640مم618474علي سمير عبد العالي عوده221751003085 71  0.00

74 معيد 5473765040620علي صادق طالب عبد221751003086 72  0.00

63 معيد 500مصفر593373علي عبد الرحمن مناحي ناصر221751003088 73  0.00

60 معيد 20260%36325013علي عبد الرحيم كطيو حمادي221751003089 74  0.00

78 معيد 670م51505341علي عطوان عبد الواحد مبروك221751003091 75  0.00
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93 ناجح 809288929395633علي كامل م محسن221751003092 76  90.43

61 معيد 280صفرصفر592250عمار م عواد محسن221751003094 77  0.00

88 معيد 35500صفر5058صفرغيث جاسم م جمعه221751003095 78  0.00

75 معيد 0صفر50مصفر6052فضل ا مجيد خليل شبيب221751003096 79  0.00

70 معيد 0صفرصفرمصفر4060كرار حيدر حسن خلف221751003097 80  0.00

29 معيد 0ممممم56كرار حيدر محسن جواد221751003098 81  0.00

72 معيد 5842635461690كرار ماجد عوده بناي221751003099 82  0.00

72 معيد 500صفر52506450كرار م عبد الساده خليف221751003100 83  0.00

50 معيد 50540%55505019كريم حاتم كريم كاظم221751003101 84  0.00

81 ناجح 629074759789568مؤمل جاسم نعيمه اكزير221751003102 85  81.14

87 ناجح 877788849990612م حيدر كاظم معيوف221751003106 86  87.43

71 معيد 5550503623310م صادق مزيعل جابر221751003108 87  0.00

72 ناجح 548751677069470م عدنان امين لطيف221751003111 88  67.14

76 معيد 550%5556342118م عماد حسن صالح221751003112 89  0.00

75 معيد 630مصفر5070صفرم قاسم طاهر نعمه221751003113 90  0.00

65 معيد 0صفر5035372939م قاسم كاظم علس221751003114 91  0.00

85 معيد 0صفر7582صفر76صفرم ناصر عبد الحسين علي221751003117 92  0.00

83 ناجح 838984859279595م هشام م حسين عبد المير221751003119 93  85.00

76 معيد 726957370صفر50مرتضى عباس صالح عيسى221751003122 94  0.00

83 ناجح 616574776865493مرتضى عمار جبار طارش221751003124 95  70.43

78 معيد 799179840صفر59مرتضى م عبد ا لشه221751003125 96  0.00

77 معيد 0صفرصفرصفر518264مصطفى احمد ابراهيم سعدون221751003126 97  0.00

77 ناجح 516160635967438مصطفى احمد جبار ضايف221751003127 98  62.57

79 معيد 5050505034290مصطفى جاسم منشد كزار221751003128 99  0.00

75 معيد 94850صفر57صفر75مصطفى حسين جبار ثجيل221751003129 100  0.00
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73 معيد 610م54545253مصطفى خضير عتوي عبيد221751003130 101  0.00

عشر معيد 0صفرصفرصفر3239%15منتظر ناظم علوي بداي221751003132 102  0.00

88 معيد 9576910م6974منتظر نعيم كاظم عوده221751003133 103  0.00

83 معيد 6151300م5060موسى الكاظم صباح كاطع غالي221751003134 104  0.00

70 معيد 4330505437500ميثم نافع م رحيم221751003135 105  0.00

78 معيد 54610م664264ناصر حسين عبيد ثامر221751003136 106  0.00

70 معيد 24240صفر54م50هادي حسين هادي علوان221751003138 107  0.00

87 معيد 500م6574م53هيثم عدنان سلطان حاجم221751003140 108  0.00

م معيد 0مممممميحيى عبد الباري خلف هاشم221751003141 109  0.00

72 معيد 0م5530525230يونس ربح محسن عطشان221751003143 110  0.00

المشاركون

110 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 91 19 % 17.27

 94.44

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

108 

102 

 79.61

103 

82 

91  9993 92 94 0 

58 84 54 57 63 0 

 63.74 84.85 58.06 61.96 67.02 0.00
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