
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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 5029500%515017علي رشيد كويف ناهض221611030076 1  0.00

83 راسب 0غغ79505050علي كاظم تركي ابو شخيره221611030082 2  0.00

96 ناجح 958089747092596مرتضى بجاي جبر ناصر221611030113 3  85.14

84 ناجح 708970738272540احمد لطيف غالي كاطع221741030001 4  77.14

82 راسب 0غغغغ71غالمقتدى عقيل عبد الحسن فلفل221741030002 5  0.00

89 ناجح 808583797474564امجد كاظم عبد النبي جبار221741030003 6  80.57

91 ناجح 799568717187562امين وحيد خلف تقي221741030004 7  80.29

87 راسب 79790غ70غ69جواد كاظم مهيهي سهل221741030005 8  0.00

87 راسب 0غغغغغ54حسن علي عبد كبر221741030006 9  0.00

97 ناجح 91999910010097683حسين جبار جبل عبد العزيز221741030007 10  97.57

94 ناجح 7992100979579636حيدر مؤيد هندي عبد ا221741030008 11  90.86

91 راسب 0غ90غ8787غزكريا كريم عبد فزع221741030009 12  0.00

95 ناجح 879489959092642زين العابدين زيد حمد نوري221741030010 13  91.71

70 راسب 0غغغغ5062سجاد عماد كاظم مرموص221741030011 14  0.00

69 راسب 0غ55غغ6156ضياء جواد علي ظاهر221741030012 15  0.00

96 ناجح 8794968899100660عباس خالد راضي هداد221741030014 16  94.29

93 راسب 0غ8576غ88غعباس عبد الرحمن شايع عكال221741030015 17  0.00

83 ناجح 685169596978477علي مهدي خلف عبيد221741030018 18  68.14

81 راسب 760غ67718757غدير رشاد عبهول ندهان221741030019 19  0.00

83 راسب 5063345066640غيث طعيمه صيوان ناصر221741030020 20  0.00

85 راسب 5041365025500كرار حمد خليف عوده221741030021 21  0.00

81 راسب 6697587276360م علي حسين سلمان221741030025 22  0.00

85 راسب 0غغغغغغمرتضى حسين عبد خليفه221741030028 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى اسماعيل منصور تمن221741030031 24  0.00

95 راسب 940صفر86929991مصطفى رشيد محيل فجر221741030032 25  0.00

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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 0غ54صفر589259مصطفى عمار هادي محي221741030033 26  0.00

95 ناجح 849985667679584مصطفى م خلف تقي221741030035 27  83.43

95 راسب 88910غ828996مهدي جبار خضير حوذان221741030036 28  0.00

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 10 % 35.71

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

6 

6 

2  67 7 5 0 

1 4 6 5 4 0 

 50.00 66.67 85.71 71.43 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


