
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 الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

78 معيد 6159500صفر5352احمد حسن خزعل غلم221751023001 1  0.00

83 معيد 6168804064570احمد عبد الواحد جبر حسون221751023003 2  0.00

78 معيد 0م5842705268احمد فليح حسن ثجيل221751023004 3  0.00

66 معيد 0صفر39م7485صفراسعد م ياسر عذيب221751023005 4  0.00

85 ناجح 615366649275496امجد مسير شناوة ضمد221751023006 5  70.86

94 معيد 0صفر3275صفر6379بشار علي فرحان ثامر221751023007 6  0.00

94 معيد 0صفر7050837981جعفر حسن عباس خلف221751023009 7  0.00

90 معيد 0م7660786262جعفر خليل كامل سلطان221751023010 8  0.00

73 معيد 0م55صفر623959جعفر رحيم محسن عبيد221751023011 9  0.00

93 معيد 0صفر63صفرصفر5963جلل سرحان فليح نهير221751023012 10  0.00

76 معيد 0م8077صفر7051حامد علي رشاك عامر221751023013 11  0.00

85 معيد 0صفر7288صفر5050حسن خضير عباس حسن221751023014 12  0.00

94 معيد 0م5061732970حسن كريم ناهي شنته221751023015 13  0.00

م معيد 0ممممممحسن ناصر حسن دريج221751023016 14  0.00

94 معيد 0صفر7680884168حسين خلف طاهر سعدون221751023017 15  0.00

صفر معيد 5860635859820حسين سليم نهير مهدي221751023019 16  0.00

94 معيد 990م9898م97حسين طاهر بهر جباره221751023020 17  0.00

89 معيد 0م5081صفر65صفرحسين علوان عطشان خفي221751023021 18  0.00

90 معيد 0%5118م5867صفرحسين علي عبد المير كطافه221751023022 19  0.00

76 معيد 4150583550370حسين نجم عبيد هيول221751023023 20  0.00

83 ناجح 505063567250424حليم ناصر حسن دريج221751023024 21  60.57

91 معيد 0م866672م58حميد والي ناهي ثامر221751023025 22  0.00

86 معيد 9182890صفر66محيدر طالب كاظم رشيد221751023026 23  0.00

84 معيد 69300م2883صفرحيدر فحيط اعوج م221751023027 24  0.00

87 معيد 0م8679صفر68صفرحيدر كاظم حنون شير221751023028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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74 معيد 0ممممممحيدر مجيد منشد بداي221751023029 26  0.00

89 ناجح 868579888871586رياض عدنان م عليوي221751023030 27  83.71

90 ناجح 7371768910079578سجاد رحيم زويد سماري221751023031 28  82.57

76 معيد 0عشر35عشر66صفرمسجاد صباح طعيمه ساجت221751023034 29  0.00

72 معيد 5428693729360سجاد لزم غازي حسن221751023035 30  0.00

76 معيد 350م50376433سجاد محسن صحين عبيد221751023036 31  0.00

86 معيد 30715455560مسجاد موسى صالح مسلم221751023037 32  0.00

79 معيد 50727179780صفرسجاد وليد نعيم علوان221751023038 33  0.00

92 معيد 0م816377م70صابر منشد تويلي مزيعل221751023039 34  0.00

76 معيد 56240%50386712صادق شنان كشي جباره221751023040 35  0.00

85 معيد 0م3962صفر6853صادق هلل كاظم شاوي221751023041 36  0.00

98 ناجح 797777547663524عادل شنيور عبد علي درباش221751023044 37  74.86

92 معيد 0صفر70صفر767386عادل علي كبير عبيد221751023045 38  0.00

93 معيد 72790م685494عباس سلمان فهيد صالح221751023046 39  0.00

87 معيد 0صفرمم635096عباس صبري راشد عويز221751023047 40  0.00

84 معيد 0م81م614282عباس علي شمخي عطروز221751023048 41  0.00

96 معيد 0صفر7151868678عباس علي محسن مسير221751023049 42  0.00

88 معيد 0م70صفر655069عباس قاسم جابر ناهي221751023050 43  0.00

90 ناجح 707686878683578عباس لفته عبيد جبر221751023051 44  82.57

93 معيد 0صفر64م744385عبد الرحيم عوده مهدي صالح221751023052 45  0.00

83 معيد 0م652738م72عبد الواحد عباس جواد كاظم221751023053 46  0.00

89 ناجح 726572838674541عقيل عويد خليف كعيد221751023056 47  77.29

86 معيد 0م6763815275علي جاسب حسن شيحان221751023058 48  0.00

87 معيد 6456612158560علي رزاق عيدان حسون221751023059 49  0.00

85 ناجح 775087658354501علي طاهر نوري جعفر221751023060 50  71.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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84 معيد 76100854163640علي عبد ا جبر حسون221751023061 51  0.00

86 معيد 0ممم632665علي عبد ا حسن دريج221751023062 52  0.00

69 معيد 6262502238230علي كنو بلعوط جوده221751023064 53  0.00

86 معيد 0صفر7250786472عماد سعود عزيز نايف221751023065 54  0.00

85 معيد 0م7582803770فارس يوسف علوان ضاحي221751023067 55  0.00

76 معيد 5250390صفر5022كرار كاظم راضي علي221751023069 56  0.00

91 معيد 0م50م734267مؤمل خالد لطيف سرحان221751023071 57  0.00

86 ناجح 648292908998601مالك محيسن حسين ثامر221751023072 58  85.86

88 معيد 0م74846159ممحسن خير ا وصيخ جابر221751023073 59  0.00

88 ناجح 786281506993521محسن فزيع حميد فرج221751023074 60  74.43

80 معيد 4077620صفر5466م اسعيد مجيد داود221751023075 61  0.00

م معيد 0م6440696160م حسن كاظم عبود221751023077 62  0.00

82 معيد 0م57م614279م حليم والي كاظم221751023078 63  0.00

95 معيد 79830صفر757381م دهام دهيرب يوسف221751023079 64  0.00

73 معيد 52510م566060م شنيدخ فيصل حسون221751023080 65  0.00

84 معيد 76540م64م59م غالب فضيل عجاج221751023081 66  0.00

م معيد 0م78صفرصفر76مم نصيف جاسم م221751023083 67  0.00

72 معيد 0م5126712554م ياسر ساهي سخي221751023084 68  0.00

91 معيد 0م6485885564م يوسف علوان ضاحي221751023085 69  0.00

88 ناجح 665562546150436محمود عوده جبير شاوي221751023086 70  62.29

90 معيد 0صفر72828491ممرتضى احمد فيصل عكله221751023087 71  0.00

82 معيد 5572530م56ممرتضى اسوان مجيد كصاب221751023088 72  0.00

88 معيد 5038665565500مسلم نعيم جابر منصور221751023089 73  0.00

65 معيد 0م36م60%5017مصطفى جميل لزم جاسم221751023091 74  0.00

80 ناجح 766186988987577مصطفى حسن عبد حسين221751023092 75  82.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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التطبيقي

93 ناجح 756982606972520مصعب علي سلمان ناصر221751023094 76  74.29

83 ناجح 695075597653465منتظر جبران مهدي صالح221751023095 77  66.43

94 ناجح 675097787789552منتظر هداب كعيد مهاوش221751023096 78  78.86

75 معيد 64500صفرصفر5236منصور صبري عبيد وريج221751023097 79  0.00

95 ناجح 745089949177570منير ادهام شناوه سلمان221751023098 80  81.43

84 معيد 5038712757570مهتدي صلح مجيد علوي221751023099 81  0.00

93 معيد 0م6766826990مهند م غجيري عذاب221751023100 82  0.00

90 معيد 500مم81م66ناطق شنان كشي جباره221751023101 83  0.00

38 معيد 0مصفرم39%3618يعقوب عبد علي صويل تقي221751023102 84  0.00

89 معيد 83690م655079يوسف غالب منخي شاطي221751023103 85  0.00

المشاركون

85 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 69 16 % 18.82

 97.56

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

82 

80 

 89.47

76 

68 

77  8267 78 57 0 

56 68 42 71 36 0 

 72.73 82.93 62.69 91.03 63.16 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


