
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 0%2918%50505214احمد ابراهيم كاظم جاسم221751019001 1  0.00

72 معيد 65780صفر543654احمد اسعد عبد الرزاق م221751019002 2  0.00

80 معيد 69880م575889احمد جهاد كاظم ساهي221751019003 3  0.00

م معيد 0مممممماحمد رحيم حميد عليوي221751019005 4  0.00

26 معيد 0صفر%16%40505015احمد رعد عزيز حسين221751019006 5  0.00

88 معيد 0صفر5650863853احمد ستار جليب والي221751019007 6  0.00

83 ناجح 727375615984507احمد ستار عبد جبر221751019008 7  72.43

40 معيد 4031702050350احمد قاسم محسن صخي221751019010 8  0.00

63 معيد 5039562750500احمد كريم عبد علي غلوم221751019011 9  0.00

74 معيد 0صفر555974م60اركان امين عبد ا مهدي221751019012 10  0.00

80 معيد 29390صفر77م50اسد يوسف ريسان خليف221751019013 11  0.00

79 ناجح 696669547167475امجد علي غافل محيبس221751019014 12  67.86

93 معيد 860م68789135بارق زياد رشيد هويدي221751019016 13  0.00

78 معيد 0م33642232صفرجعفر حميد جبار شيال221751019018 14  0.00

96 ناجح 748593688473573حارث كامل عويد سلطان221751019019 15  81.86

61 معيد 0%19%16%41315817حسن رياض منحثر امسير221751019020 16  0.00

82 معيد 0مصفرصفر2581صفرحسن عبد الرحيم حمود ماضي221751019021 17  0.00

81 معيد 5057655065290حسن عبد السيد زبين ظاهر221751019022 18  0.00

73 معيد 0م50م8477محسن علي شاكر خضير221751019023 19  0.00

83 معيد 8637947583630حسن علي منخي عويد221751019024 20  0.00

92 معيد 8279840م7059حسين بوهان موسى برهوص221751019026 21  0.00

84 معيد 0صفر715066صفرمحسين سعد عزيز اعطي221751019029 22  0.00

75 معيد 0صفر33%5515صفر50حسين علي حسين حمود221751019031 23  0.00

79 معيد 0صفر50مصفر51صفرحسين غانم تركي م221751019032 24  0.00

88 معيد 5562632238550حسين فاضل داخل شذر221751019033 25  0.00
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صفر معيد 5456630صفرم54حسين م حسين خريبط221751019035 26  0.00

85 ناجح 548495727391554حسين م كاظم كاطع221751019036 27  79.14

92 ناجح 87999610096100670حسين ميثم كامل ناهي221751019037 28  95.71

66 معيد 582852500صفرصفرحمزة رحمن خلف وادي221751019038 29  0.00

64 معيد 0%11مم373156حيدر حميد فرحان ضيدان221751019039 30  0.00

72 معيد 0صفر6787صفر6077حيدر عبيد ضيول عزيز221751019040 31  0.00

82 معيد 550صفر38صفر5967حيدر عقيل عبد ا موسى221751019041 32  0.00

85 معيد 0صفر31مصفر7153حيدر علي عبد جليد221751019042 33  0.00

70 معيد 623650400صفرمرحيم مصطفى م عامر221751019044 34  0.00

75 معيد 0م84صفرصفر6876رضوان رشيد حسن ناهي221751019045 35  0.00

70 معيد 51850صفرصفر29صفرسجاد اسعد ساجت حسين221751019046 36  0.00

81 معيد 6350575050340سجاد باسم شيال حسن221751019047 37  0.00

78 معيد 5356833753500سجاد شاكر يوسف عيال221751019049 38  0.00

64 ناجح 756873517582488سجاد عبد الكريم عزيز جراد221751019050 39  69.71

75 معيد 52390صفر74مصفرسجاد عبد علي حسين حمادي221751019051 40  0.00

55 معيد 0صفرمصفر323241سجاد ناصر حسين علي221751019053 41  0.00

74 معيد 755867640صفر75سجاد ناصر عزيز ناصر221751019054 42  0.00

76 معيد 6550753462700سيف احمد عبد السادة زيارة221751019055 43  0.00

58 معيد 0صفر31عشر55صفر42صادق م عبود ردام221751019056 44  0.00

66 معيد 0صفر746053ممصفاء كريم عبد ا سلطان221751019057 45  0.00

70 معيد 0صفر71صفر82مصفرعباس اركان ابراهيم هويدي221751019058 46  0.00

م معيد 0ممصفرمصفرصفرعباس جمال سلمان عزيز221751019060 47  0.00

78 معيد 0عشرصفر75صفر80معباس حسين محيل هليل221751019061 48  0.00

77 معيد 907074760م51عباس ذياب خضير علي221751019062 49  0.00

65 معيد 33554150360معباس صلح عبد الحسن شنيجل221751019063 50  0.00
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73 ناجح 545050535056386عباس عبد السميع عزيز عليوي221751019064 51  55.14

69 معيد 0صفر4240502328عباس كتاب كاظم جلب221751019065 52  0.00

68 معيد 500صفر50505236عباس هليل رسن جودة221751019066 53  0.00

75 معيد 6283660عشر51معبد المير فاضل عودة صخي221751019068 54  0.00

24 معيد 0ثمانثمان%11م%3017عبد الرزاق سرحان ناصر عويد221751019069 55  0.00

52 معيد 330ثلث50425335علء كاظم رزوقي طلل221751019071 56  0.00

56 معيد 5250583731270علي باسم خزعل مفتاح221751019072 57  0.00

84 ناجح 587263847082513علي جاسم عبد الحسين عبد العباس221751019073 58  73.29

50 معيد 260صفر516532معلي جبار زغير ماهو221751019074 59  0.00

84 معيد 760مم623989علي حامد دوشان هاني221751019075 60  0.00

74 معيد 0صفرصفرصفرصفرمصفرعلي سعد مهدي صالح221751019076 61  0.00

66 معيد 737239340م56علي عبد الحسن ثعبان ناصر221751019077 62  0.00

88 ناجح 748786897990593علي عدنان زغير عليوي221751019079 63  84.71

94 ناجح 805393789593586علي م عبد العباس عبد ا221751019081 64  83.71

70 معيد 0صفر5050556254علي يوسف عبطان عذاب221751019083 65  0.00

76 معيد 790م57687466عمار علي موسى عزيز221751019084 66  0.00

91 ناجح 7683871009596628عمر رجاء عبد الوهاب عبد الرزاق221751019085 67  89.71

85 معيد 5553593237330غيث محيسن علوان عبود221751019086 68  0.00

69 معيد 580صفرصفر635278كاظم عامر عجيل معارج221751019088 69  0.00

71 معيد 35510م71صفر52كرار سلمان ثعبان هليل221751019089 70  0.00

61 معيد 6233595027540كرار نجاح مطرود مزعل221751019091 71  0.00

74 معيد 5037643650500محسن م حسان زمام221751019093 72  0.00

68 معيد 0صفر66صفر5973مم احمد سعيد حميد221751019094 73  0.00

93 ناجح 7989897094100614م حسن جابر حسن221751019095 74  87.71

85 ناجح 515378615562445م عدنان زغير عليوي221751019098 75  63.57
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73 معيد 0صفر5037615040م علي حسين عودة221751019099 76  0.00

90 ناجح 788989748379582م قاسم م عبد ا221751019100 77  83.14

40 معيد 58755050500مم كسار مطير عطية221751019103 78  0.00

82 معيد 0مصفر67537650م هادي علوان دنبوس221751019104 79  0.00

71 معيد 5533652850500مرتضى عادل علوان شريف221751019105 80  0.00

83 ناجح 626170506250438مرتضى عباس جبار عباس221751019106 81  62.57

82 معيد 0صفر5261صفر5862مرتضى ماجد عبيد حسين221751019107 82  0.00

91 ناجح 758590809489604مصطفى عادل حمادي محيسن221751019108 83  86.29

72 ناجح 506986568275490مصطفى عمران عبهول حسين221751019109 84  70.00

70 معيد 5595863869800مصطفى م مجيد صيهود221751019110 85  0.00

79 معيد 5050635039520مصطفى م هادي وادي221751019111 86  0.00

85 معيد 68570م8587ممنتظر جبار عبد خنجر221751019112 87  0.00

96 ناجح 718887668565558منتظر حيدر حليم مطرود221751019113 88  79.71

71 معيد 0م5459765050مهدي عباس ياسر هزاع221751019115 89  0.00

77 معيد 0صفر675363صفر58نجم شوقي نجم عبد ا221751019117 90  0.00

75 معيد 4136553621400ياسر جبار نعيم هادي221751019118 91  0.00

67 معيد 0صفر30%50335618يحيى عرفان عبد اللطيف جواد221751019119 92  0.00

المشاركون

92 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 74 18 % 19.57

 94.44

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

90 
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80 

62 
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 63.41 86.36 50.60 65.88 54.76 0.00
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