
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 البرار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 معيد 0مم50صفر5050احمد ثامر عبيد جعاز221751091002 1  0.00

84 معيد 0م50صفرم7050احمد جاسم م عجرم221751091003 2  0.00

88 ناجح 758381909189597أحمد جواد كاظم علوان221751091004 3  85.29

74 معيد 53710م64مصفراحمد حميد داخل هواش221751091005 4  0.00

صفر معيد 2031500سبع%12%18أحمد عباس قاسم جابر221751091006 5  0.00

77 معيد 0مممصفر32ماحمد عبد المير عبد الحسين جابر221751091007 6  0.00

84 معيد 0م5740585033احمد عبد الكريم م ساجت221751091008 7  0.00

69 معيد 0%16م5040م41اسامه عقيل نجاه رضا221751091011 8  0.00

82 معيد 5159615537380اسعد عبد الغفار حسن حبيب221751091012 9  0.00

74 معيد 4231545042360الحسن هاني عبد الصاحب هاني221751091014 10  0.00

82 معيد 0م4223615750امجد عبد ا هاشم غياض221751091015 11  0.00

80 معيد 5030413122330ايهاب عدنان صكبان محيسن221751091017 12  0.00

63 معيد 0م%16اثنتان382050باقر رحيم عجيل شده221751091018 13  0.00

م معيد 5075700صفر23%15بهاء عبد الواحد عطيه عباس221751091019 14  0.00

80 معيد 6036625342500جعفر صادق جعفر عبد221751091020 15  0.00

85 ناجح 575384867474513جعفر ناصر حسن صخي221751091022 16  73.29

63 معيد 0%503918صفر3632حسن ضياء طالب قاسم221751091024 17  0.00

83 معيد 4232425527240حسن عبد العظيم سالم جبر221751091025 18  0.00

69 معيد 507950690م40حسن علي جواد خليل221751091026 19  0.00

90 معيد 6765970صفر7650حسن فاضل عبيجي مدور221751091027 20  0.00

69 معيد 5276560ست32%17حسن قاسم عباس نتيش221751091028 21  0.00

75 معيد 350م50285033حسين رشيد حمود حسوني221751091032 22  0.00

84 معيد 600صفر8750م50حسين سعد حسين ناصر221751091033 23  0.00

42 معيد 0مممصفرمصفرحسين علي ابراهيم سدخان221751091034 24  0.00

60 معيد 0ممم352750حسين علي سمير عواد221751091035 25  0.00
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56 معيد 0مممصفرمصفرحسين عماد صالح تسكام221751091037 26  0.00

83 معيد 0مم56صفر6174حسين معاون فرهود سعدون221751091039 27  0.00

84 معيد 3623400صفر4130حيدر صادق جعفر عبد221751091042 28  0.00

84 معيد 0م7762مممحيدر عبد الكريم عطشان وداي221751091044 29  0.00

83 معيد 6125674241500حيدر علي بدر عبد221751091046 30  0.00

84 معيد 5465740%6511مزين العابدين علي عبد الحسين مكطوف221751091048 31  0.00

69 معيد 0م33م50م37سجاد حسن مهدي جباره221751091050 32  0.00

م معيد 7354610م6537سجاد عادل فرج م221751091051 33  0.00

84 معيد 6535737458710سجاد عبد الخضر صبار ياسر221751091052 34  0.00

75 معيد 0م%14مم%3612سجاد عبد العباس عاصي علوان221751091053 35  0.00

86 معيد 5855610م6460سجاد عبد الكريم فاخر موسى221751091054 36  0.00

78 معيد 500م50325240سعد جبار موحان سنعوس221751091055 37  0.00

77 معيد 5032505950290صفاء الدين عبد الجليل زهراو سلمان221751091057 38  0.00

84 معيد 0م5153%646514ضرغام حميد شنشول عبد النبي221751091058 39  0.00

82 معيد 5832705050540طالب يعقوب كاظم شناوه221751091059 40  0.00

81 معيد 0صفر50م69م40عباس صيوان عزيز مجيد221751091061 41  0.00

87 ناجح 747878625250481عباس علء حسن عسكر221751091062 42  68.71

88 معيد 9810090880ممعباس علي ثجيل جابر221751091063 43  0.00

82 معيد 0صفر33مصفرم51عباس عوده فرهود عوده221751091064 44  0.00

56 معيد 38300م293053عباس لطيف حسين لفته221751091065 45  0.00

83 معيد 50650م507878عباس يحيى كاصد سهر221751091066 46  0.00

74 معيد 0صفر%272213%14صفرعبد الحسن علي شنون نعمه221751091067 47  0.00

81 معيد 0م54م565060عبد ا حاتم عبد الصاحب عبد ا221751091069 48  0.00

73 معيد 0ممم2530معلء برزان روضان لطيف221751091070 49  0.00

82 معيد 857166750صفر84علي حسين هادي عكاب221751091072 50  0.00
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83 ناجح 575050625653411علي حكيم بزون محيل221751091073 51  58.71

81 معيد 0م28صفرصفر3630علي زهير عبد الرضا ناصر221751091074 52  0.00

77 معيد 52370مصفر3855علي عبد الحسين رزاق نغيمش221751091076 53  0.00

81 معيد 0م6538695350علي مصطفى جاسم مدلول221751091078 54  0.00

84 معيد 0م3932532350غسان علي ضيدان عبيره221751091080 55  0.00

66 معيد 0صفر533024م34فوارس م مراد عناد221751091082 56  0.00

90 معيد 0م24م573262كرار جبار كطن محسن221751091085 57  0.00

75 معيد 4122413324290كرار عقيل عاكف فليح221751091087 58  0.00

صفر معيد 0ممممممماجد كاظم م منصور221751091088 59  0.00

61 معيد 0مصفر41365050م اسامه حسن عبد221751091089 60  0.00

66 معيد 0صفرمم5858مم جاسم م راضي221751091090 61  0.00

79 معيد 0م71م725473م جواد عبد الكاظم جلود221751091091 62  0.00

85 معيد 0م6140644250م صادق مطشر ضيدان221751091092 63  0.00

88 معيد 8877900صفر7767م علي حسين م221751091093 64  0.00

68 معيد 0م532922%4115م عويد احمد بديوي221751091094 65  0.00

64 معيد 0م21صفر505050م قاسم جبر عطار221751091095 66  0.00

64 معيد 0%2219صفر503041م لطيف سباهي سعدون221751091096 67  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمود احمد عبد الرزاق مزعل221751091097 68  0.00

77 معيد 0صفرم51235050محمود احمد ناصر حسن221751091098 69  0.00

67 معيد 0ممم53صفر50مخلد عبد الرزاق عايد درعان221751091099 70  0.00

81 معيد 0م41م654060مرتضى خالد مانه مدور221751091100 71  0.00

54 معيد 50390صفرصفر20صفرمسلم خضير موسى خشرم221751091101 72  0.00

73 معيد 5053645040500مسلم ناجي حمدان عبد221751091102 73  0.00

73 معيد 0م37705550ممصطفى احمد جاسم خلف221751091103 74  0.00

79 معيد 4131595050330مصطفى حازم جاسم حمادي221751091104 75  0.00
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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 :4
ذي قار

اعدادية البرار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 معيد 50300م5060ممصطفى فارس مسعد حبيب221751091106 76  0.00

م معيد 0مممممممنتظر عبد ا عدوان مايد221751091107 77  0.00

75 معيد 0صفر52مصفر5350مهدي رشيد سمير يسر221751091110 78  0.00

70 معيد 280مثمان%17م39مهند قاسم عسم سلطان221751091111 79  0.00

م معيد 61720صفر5567صفرهاني حمدي صالح حثيل221751091112 80  0.00

57 معيد 0م50م3550صفرهيثم ريسان شنين طابع221751091113 81  0.00

72 معيد 695050520%5012هيثم كامل خزعل لفته221751091114 82  0.00

69 معيد 36410مصفر5021ولي جاسب حسين محارب221751091115 83  0.00

المشاركون

83 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 78 4 % 4.82

 96.15

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

78 

75 

 55.56

72 

40 

67  7557 66 51 0 

23 48 36 38 26 0 

 34.33 64.00 63.16 57.58 50.98 0.00
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