
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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

41 معيد 3622564050240احمد حسين عبد الصاحب حميدي221751021001 1  0.00

81 معيد 5933722750500احمد رحمن عبد الرضا عساف221751021002 2  0.00

71 معيد 5033423241370احمد ستار جعيول نعمه221751021003 3  0.00

78 ناجح 706360505470445احمد صادق عبد شاهر221751021004 4  63.57

41 معيد 0خمسم535938%17احمد طالب عبد الكريم مناتي221751021005 5  0.00

84 معيد 0صفر7582صفر5950احمد عزيز جعاز شرار221751021007 6  0.00

صفر معيد 50410صفرم5073احمد غانم والي مطر221751021009 7  0.00

61 معيد 683651350م58احمد كريم هاشم م221751021010 8  0.00

71 معيد 0صفر233834مماحمد مجيد كريم كتاب221751021011 9  0.00

68 معيد 0صفر51صفر423738احمد م حميد مسحول221751021012 10  0.00

76 معيد 0صفر5358م69مازهر محسن نصيف حسين221751021014 11  0.00

81 معيد 0صفرصفرعشر57مصفراسعد رزاق نخيل ناصر221751021015 12  0.00

86 معيد 95908998940ماسماعيل سمير كاطع م221751021016 13  0.00

55 معيد 5034362628370الحسين علي فشاخ بشيت221751021018 14  0.00

صفر معيد 0ممممممامين م حميد مسحول221751021019 15  0.00

75 معيد 0م50643052صفرانس كمال الدين يونس تقي221751021020 16  0.00

68 معيد 3159500صفرصفر50انور لطيف شنان ثاجب221751021021 17  0.00

74 معيد 5030410أربع3456باقر كاظم جثير عبيد221751021022 18  0.00

78 معيد 5929632027500جعفر عاشور يوسف خضر221751021023 19  0.00

58 معيد 30500م3868صفرحازم غازي نزال عواد221751021025 20  0.00

73 معيد 5765770م6986حسن م سعيد حسين221751021026 21  0.00

58 معيد 4135535050360حسين جليل عناد حسن221751021027 22  0.00

71 معيد 0%19خمسم4165أربعحسين رحيم نشمي جبر221751021028 23  0.00

75 معيد 0صفر5950765668حسين رزاق هليل مطير221751021029 24  0.00

78 معيد 6150794150500حسين عبد ا جبر عويد221751021032 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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71 معيد 5550704050500حسين عقيل م ثجيل221751021033 26  0.00

88 معيد 0صفر70صفرصفر50محسين علي رحيم نصير221751021034 27  0.00

80 معيد 5738734150500حسين علي ياسين طينه221751021037 28  0.00

صفر معيد 0مم70صفر79صفرحسين فيصل برزان غالي221751021038 29  0.00

61 معيد 3341500صفر5520حسين م صيوان م221751021039 30  0.00

89 معيد 53600مم5452حسين مهدي ثامر حسين221751021040 31  0.00

78 معيد 50540م6481محيدر رياض سالم جبر221751021043 32  0.00

79 معيد 78950مم7485حيدر فاضل هريس عباس221751021044 33  0.00

86 ناجح 576062506883466حيدر ناظم م دعبول221751021045 34  66.57

50 معيد 0ممممصفرصفررسول شريف فرهود حسين221751021046 35  0.00

82 معيد 74850صفر5675مرسول نزال رسن مذكور221751021048 36  0.00

56 معيد 0عشرعشرتسع333842زيد علي عويش جلده221751021049 37  0.00

50 معيد 500%516514%3918زين العابدين علي مهدي عبد ا221751021050 38  0.00

75 معيد 0صفر57صفرصفر5050سجاد جبار عبد الخالق عزيز221751021051 39  0.00

صفر معيد 770مصفر727076سجاد حامد كامل ياسر221751021052 40  0.00

75 معيد 340م24صفر33صفرسجاد شنان شناوة صكر221751021054 41  0.00

74 معيد 6881670م52مسجاد طارش عليوي هاشم221751021055 42  0.00

71 معيد 5087850م5557سجاد عبد الهادي نعيم حريب221751021056 43  0.00

صفر معيد 0مممم26مسجاد علي حسين هداد221751021057 44  0.00

56 معيد 0م50مصفرصفرثمانسجاد كامل ناصر حسين221751021058 45  0.00

71 معيد 5053663335510سيف طالب ثامر عاشور221751021062 46  0.00

72 معيد 5836780صفر4030ضرغام ماهر كاظم عكلة221751021063 47  0.00

82 معيد 6766610صفر5356ضرغام م حسن جوده221751021064 48  0.00

51 معيد 0صفر%16صفر373465ضياء محسن علي خاجي221751021065 49  0.00

85 معيد 30350م58صفر37عباس اركان عبد العزيز خزعل221751021066 50  0.00
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89 ناجح 847874869594600عباس حميد عزيز حسين221751021069 51  85.71

69 معيد 230صفر35316220عباس خالد والي بصيص221751021070 52  0.00

62 معيد 0عشرصفرصفرصفر59صفرعباس رياض عبد علي عبد الحسين221751021071 53  0.00

82 معيد 8699720مصفرمعباس علي تعبان مهيجر221751021072 54  0.00

98 معيد 77830صفر849770عباس علي هلل علي221751021074 55  0.00

65 معيد 38343029260معبد ا ثجيل شلكة عواد221751021076 56  0.00

81 معيد 5650565135590عبد ا صاحب حسين عبيد221751021077 57  0.00

54 معيد 0%17تسعثمان372724علء حسين علي كاظم221751021079 58  0.00

69 معيد 0صفر39صفرم51معلي احمد طعيمه جابر221751021080 59  0.00

50 معيد 0ممم22م28علي بريسم لفته طلب221751021081 60  0.00

73 ناجح 736479676882506علي جبار كريم بجاي221751021082 61  72.29

81 معيد 0صفر5071م5042علي حاتم كريم بجاي221751021083 62  0.00

51 معيد 0صفر33صفر6329صفرعلي حسن خلف مطر221751021084 63  0.00

67 معيد 0سبع7578صفر59صفرعلي حسين سباهي مطر221751021085 64  0.00

63 معيد 0مممصفرم27علي رحمن حسين م221751021086 65  0.00

63 معيد 0صفر50صفرصفر50صفرعلي رحمن عبد الخالق عزيز221751021087 66  0.00

76 معيد 70680صفرصفر5850علي رحيم ثجيل جخيم221751021088 67  0.00

77 معيد 0م77صفر9378صفرعلي ساجد كاظم حسن221751021091 68  0.00

80 ناجح 625163789380507علي ستار جبار حبيب221751021092 69  72.43

صفر معيد 0ممممممعلي عبد ا صالح ياسر221751021094 70  0.00

73 معيد 0م50516771صفرعلي كريم محيل فجر221751021096 71  0.00

صفر معيد 87680صفر63م66علي مجيد موسى شباح221751021097 72  0.00

88 معيد 0صفر5376صفر6870علي محسن علي عبود221751021099 73  0.00

صفر معيد 840م66727462علي م عزيز ناصر221751021102 74  0.00

86 معيد 3463350صفر5956غيث عبد الحسين حسن عباس221751021104 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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50 معيد 0ثمانعشرصفر21م50كرار حيدر حسين كاظم221751021106 76  0.00

50 معيد 0%18اثنتانتسعتسع3827كرار عذافه كريم حسن221751021107 77  0.00

69 معيد 0تسعم42414224كرار غني حسين معيجل221751021108 78  0.00

73 معيد 2350200صفر5936كرار كاظم كسار منشد221751021109 79  0.00

74 معيد 0م26م33صفر34كمال م خلف ساجت221751021110 80  0.00

59 معيد 0صفر50%50525016مؤمل رزاق حسن سعيد221751021111 81  0.00

صفر معيد 5372570صفر5953مؤمل صاحب شعلن شاكر221751021112 82  0.00

85 معيد 0م68صفر5950صفرمالك علي عواد نصيف221751021113 83  0.00

م معيد 0مممممثلثمجتبى رحمان عزيز ناصر221751021115 84  0.00

62 معيد 2737423050420م المهدي طالب عجيل صباح221751021116 85  0.00

54 معيد 5250502450500م سعيد نادر خضير221751021119 86  0.00

60 معيد 0م3150503232م شباط كحامي نزال221751021120 87  0.00

33 معيد 300صفر35صفر4133م عماد جواد كاظم221751021122 88  0.00

74 معيد 0ممصفرصفر50صفرم قاسم حميدي غالي221751021123 89  0.00

72 معيد 0صفر5061414270م مجيد باهض عودة221751021125 90  0.00

74 معيد 2860586976590م ناصر حسين ظاهر221751021126 91  0.00

60 معيد 0صفرم37صفر3434مرتضى حبيب لهمود جودة221751021129 92  0.00

78 معيد 4069505051580مرتضى حسن كريم طاهر221751021130 93  0.00

67 معيد 25200صفر27م50مصطفى شنان حاجم طينه221751021133 94  0.00

61 معيد 340مصفرصفر51ممصطفى م رداد غياض221751021135 95  0.00

70 معيد 5663553650280مقتدى حسن نعيم جبر221751021136 96  0.00

64 معيد 0%2514ثمان406024منعم كاظم عواد ناصر221751021138 97  0.00

59 معيد 0م503821صفرممهند عبد الحسين سعيد جرمد221751021139 98  0.00

صفر معيد 6158760م6953مهند كامل عطيوي جبير221751021140 99  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

99 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 94 5 % 5.05

 86.73

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

98 

85 

 51.19

84 

43 

88  8384 83 82 0 

54 42 29 53 37 0 

 61.36 50.60 34.52 63.86 45.12 0.00
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