
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 القيثارة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

89 ناجح 777271697677531اثير علي صلبوخ عبود221751051001 1  75.86

91 معيد 6159754160670احمد جبار عجيل ساجت221751051002 2  0.00

68 معيد 41500صفر504263احمد حامد ابراهيم م221751051003 3  0.00

89 معيد 0صفر91ثمان84م73احمد خضر ظاهر زبين221751051004 4  0.00

92 معيد 0صفر85م76صفر76احمد علي كشوني عطيوي221751051005 5  0.00

79 معيد 31360صفر505155احمد كريم عاشور جادر221751051006 6  0.00

79 ناجح 576054506058418احمد م كاطع مطر221751051007 7  59.71

77 معيد 0صفر532551مصفراحمد ناصر حسين حمود221751051008 8  0.00

92 معيد 5963525050370اسامة احمد صياح طعيمه221751051009 9  0.00

80 معيد 0صفر788884%7014امين م غلب طرخان221751051010 10  0.00

91 معيد 770م7361م22جبار حمد شبرم جبر221751051011 11  0.00

71 معيد 0صفر38صفر52صفر41جعفر حبيب علوي رسم221751051012 12  0.00

83 معيد 0صفر665871م67جعفر علي عايف كريم221751051014 13  0.00

88 معيد 5753624154580حاكم عادل حاكم مطر221751051015 14  0.00

84 معيد 5759792038310حسام علوان موازي بدر221751051016 15  0.00

97 ناجح 818768649175563حسن رفيع عبد الحسين حمادي221751051017 16  80.43

82 معيد 6982543271550حسن شمران موسى هلل221751051018 17  0.00

85 معيد 0صفر57م524064حسن علي كوين ثجيل221751051019 18  0.00

67 معيد 5138392336410حسين راشد حسوني عجه221751051020 19  0.00

73 ناجح 526971508553453حسين صباح مارد جابر221751051021 20  64.71

81 معيد 575772690م58حسين علي عايف كريم221751051022 21  0.00

78 معيد 0صفر61م636670حسين علي منعم مهدي221751051023 22  0.00

75 معيد 500صفر30صفرم64حسين كريم صالح مرزوك221751051024 23  0.00

67 معيد 24220مصفر5050حمزه خليل ابراهيم م221751051025 24  0.00

85 معيد 0م5971554152حيدر حسين منصور عكال221751051026 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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84 معيد 0صفر57صفر596059رسول حسين فرحان م221751051027 26  0.00

71 معيد 514153660م56رضا علي لطيف فندي221751051028 27  0.00

85 معيد 66500صفرصفر5855سجاد شاكر صياح طعيمه221751051029 28  0.00

91 معيد 0صفر6385778074شاهر فهد بلعوط شاهر221751051030 29  0.00

77 معيد 75630صفر565465ضرغام كاظم عبد الحسين م221751051031 30  0.00

81 معيد 0م5452725051ضياء فالح ياسر حمد ا221751051032 31  0.00

67 معيد 0م30صفر543228عباس ماضي طاهر ذباح221751051033 32  0.00

65 معيد 520م5750ممعباس م عليوي كاظم221751051034 33  0.00

74 معيد 0م5353713452عباس ناهي حبوب عليوي221751051035 34  0.00

81 معيد 5256552550410عقيل زغير لزام رزن221751051036 35  0.00

56 معيد 3425502439290علء لبيب علوي رسم221751051037 36  0.00

81 معيد 390صفر5034صفر56علي ابراهيم عباس جسام221751051038 37  0.00

68 معيد 413634210م%14علي عوده حسابه ثامر221751051039 38  0.00

74 معيد 42330%54505117علي محسن ياسر وايد221751051040 39  0.00

81 معيد 664150500م56عماد عبد ا علوان جبر221751051042 40  0.00

60 معيد 280صفرم505060قاسم م نعيمه سفير221751051043 41  0.00

91 معيد 0صفر7276765770كاظم جبار عجيل ساجت221751051044 42  0.00

84 معيد 0صفر9395صفر6960كرار طاهر شريف نوام221751051045 43  0.00

71 معيد 27310م515035مؤمل فيصل غازي عبد الحسن221751051046 44  0.00

85 معيد 5557505050260م رزاق جابر علوان221751051048 45  0.00

89 ناجح 655056506965444م عبد المحسن جبار عباس221751051049 46  63.43

70 ناجح 535963585054407مرتضى عواد نجم زوري221751051050 47  58.14

83 ناجح 706089597982522مرتضى يونس جليب كشيش221751051051 48  74.57

73 معيد 5034583751510مسلم طه حضيري موسى221751051052 49  0.00

84 معيد 0صفر6655646276مصطفى علي كوين ثجيل221751051053 50  0.00

مدير المركز
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73 ناجح 505059536452401مصطفى عواد نجم زوري221751051054 51  57.29

78 معيد 62680صفر635164مصطفى يونس جليب كشيش221751051055 52  0.00

69 معيد 4169422636340منتظر حميد كاظم يونس221751051056 53  0.00

85 معيد 775553550%6617موسى كاظم طرهيل كاطع221751051057 54  0.00

79 معيد 0مأربعم413650نصيف جاسم م عرار221751051058 55  0.00

81 معيد 0م50م505368وقار مناضل خضير كحط221751051059 56  0.00

المشاركون

56 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 48 8 % 14.29

 100.00

الممتحنون
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56 

56 

 87.27

55 

48 

46  5648 54 50 0 
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 73.91 83.93 43.75 70.37 46.00 0.00
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