
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 506255595565436بدر ناصر درويش عكله221611005018 1  62.29

88 راسب 6759245050350حسين علء حسين غضبان221611005032 2  0.00

84 راسب 50540غغ54غابراهيم لطيف راضي جوده221741005001 3  0.00

87 راسب 280%5060502617احمد رسول كاظم راشد221741005002 4  0.00

80 راسب 51550غ50غغاحمد سعد عبد ا راشد221741005003 5  0.00

91 ناجح 777450708989540حسن احمد مجيد جسام221741005006 6  77.14

80 راسب 0غ5064غ5560حسن امجد ذياب جواد221741005007 7  0.00

غ راسب 500غغغ5085حسن اياد كريم مجيد221741005008 8  0.00

93 راسب 700غ80غغ88حسين رياض كاظم مونس221741005009 9  0.00

87 ناجح 838975798879580حسين زهير كريم مجيد221741005010 10  82.86

92 راسب 0غغغغغ53حسين صاحب صبر غذام221741005011 11  0.00

86 ناجح 505863706253442حسين قاسم عبد الرضا محسن221741005012 12  63.14

96 راسب 8886870غ8485سجاد حسن داخل عفيت221741005014 13  0.00

84 ناجح 505672505753422سجاد كاظم جايد حميد221741005015 14  60.29

82 ناجح 575681817874509عباس نوري يوسف ساجت221741005016 15  72.71

71 راسب 0غ51غغ5255علي سعد حسن عجيل221741005021 16  0.00

82 راسب 0غغغغغغعلي صاحب مهدي منادي221741005023 17  0.00

81 ناجح 505653506451405علي عباس فيصل عبود221741005024 18  57.86

87 ناجح 878384658275563علي غضبان حسين فليح221741005027 19  80.43

70 راسب 0غغغغغغعلي كريم جودة عبود221741005028 20  0.00

79 راسب 69540غ505250كرار حيدر كامل خلف221741005032 21  0.00

73 راسب 0غ5351غ50غكرار قاسم طالب كريم221741005035 22  0.00

82 راسب 0غ6773غ6070مؤيد اياد صالح طويش221741005036 23  0.00

85 ناجح 687453676862477م ثائر عبد الجليل عايش221741005038 24  68.14

80 ناجح 505054505150385م عباس بعرور علي221741005040 25  55.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

70 راسب 5068373087570م علي كريم لطيف221741005041 26  0.00

84 ناجح 587475587750476مصطفى حسين عجمي مسير221741005043 27  68.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 11 % 40.74

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

3 

3 

2  66 1 3 0 

2 5 4 0 2 0 

 100.00 83.33 66.67 0.00 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


