
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

ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

58 راسب 7850505054230كرار حليم خلف جبر221611077082 1  0.00

90 ناجح 505050505086426م سهيل نجم صالح221611077089 2  60.86

99 ناجح 806074728073538احمد حازم مجيد داغر221741077002 3  76.86

99 ناجح 8798991009799679احمد محسن حسين علي221741077005 4  97.00

68 راسب 0غغغغغغاحمد وسام نايف عدنان221741077006 5  0.00

94 ناجح 91100958999100668امير سرحان حنين بنوش221741077007 6  95.43

65 راسب 0غغغغغ50امين رحيم محيبس نجم221741077008 7  0.00

83 راسب 0غغغ655559ايمن عزران كاظم عبيد221741077009 8  0.00

85 ناجح 708269675479506باقر عبد الرحمن م حسان221741077010 9  72.29

غ راسب 961009894860غبلل م حسن عارف ياسر221741077011 10  0.00

69 راسب 0غغغغغ56بندر جميل جوده منشد221741077012 11  0.00

غ راسب 0غغ505056غحسين حليم شياع خضر221741077016 12  0.00

61 راسب 0غغ5461غ64حسين علي م علي221741077017 13  0.00

89 راسب 51680غ60غ61حسين معله جابر كاظم221741077021 14  0.00

98 ناجح 87919492100100662حمزة مجيد خيون عبد الرضا221741077023 15  94.57

82 راسب 505670750غ59حيدر احمد عبد علي ساجت221741077024 16  0.00

83 راسب 5940807184840رحمن عبد الرضا كاطع عليوي221741077026 17  0.00

87 ناجح 809091789479599رسول راضي ثجيل كاظم221741077027 18  85.57

96 ناجح 859689879385631زين العابدين علي باكيت منهل221741077028 19  90.14

82 راسب 50657871650غسجاد م كاظم العيوس221741077031 20  0.00

64 راسب 0غغغغغغسجاد مطشر موسى كريم221741077032 21  0.00

74 راسب 580غ59غغ50سجاد مهدي جواد عبد الحسن221741077033 22  0.00

93 ناجح 9695981009697675سيف الدين حيدر محسن مجيد221741077035 23  96.43

96 ناجح 9293899698100664سيف سلم جعفر شريف221741077036 24  94.86

90 راسب 6763205036500عباس حيدر راشد حطحوط221741077037 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

ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 850صفر84969390عباس عادل سكران راضي221741077038 26  0.00

90 راسب 0غ8282غ91غعبد ا محسن عبد علي اسماعيل221741077040 27  0.00

80 راسب 0غغغغغغعصام م فهد صالح221741077041 28  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي بشار جبار علي221741077043 29  0.00

87 ناجح 725663595084471علي جابر م داود221741077044 30  67.29

غ راسب 0غ7182687488علي حسين جبير عجيل221741077046 31  0.00

93 راسب 0غ7072عشر4021علي حميد عزيز صاطي221741077047 32  0.00

75 ناجح 625750505050394علي ستار عايد بادي221741077049 33  56.29

79 راسب 0صفر7785767183علي صبار حسين خلف221741077051 34  0.00

84 ناجح 757068686177503علي غالب تركي حامد221741077052 35  71.86

88 ناجح 818788677986576علي كريم وحيد عداي221741077053 36  82.29

67 راسب 0غغ54غ50غعلي مسير كعيد سلطان221741077054 37  0.00

غ راسب 0غغغغ89غكرار حيدر كاطع راضي221741077055 38  0.00

83 ناجح 846382687486540كرار نعيم منهل عذاب221741077056 39  77.14

89 راسب 0غ7661667769ليث مجيد عزيز حسن221741077057 40  0.00

81 راسب 0غغغ809560مؤمل اكرم حسن حمد221741077058 41  0.00

غ راسب 6535627066500مؤمل كاظم شهيد حسين221741077059 42  0.00

89 ناجح 837768847596572مجتبى عربي ريسان عبد علي221741077060 43  81.71

85 راسب 950غ58غ7978م اكوين شعيوط خلف221741077063 44  0.00

87 راسب 500غ50غغ55م تقي جليل دليف كاظم221741077064 45  0.00

85 ناجح 8595989310097653م جودة فليح دبيس221741077065 46  93.29

غ راسب 0غغغغغغم حسين طالب كاظم كيطان221741077066 47  0.00

68 ناجح 779094908377579م حسين علي محيسن221741077067 48  82.71

77 ناجح 505750505788429م راضي حران عجيل221741077068 49  61.29

79 راسب 0غ6960685958م عقيل م قاسم221741077070 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الحيائي

83 راسب 867275810غغم علي انور هاشم صيهود221741077071 51  0.00

غ راسب 0غغ71غغغم ناصر حسين عبد221741077073 52  0.00

84 راسب 530غ50غ6550مرتجى احمد رمضان ناصر221741077074 53  0.00

52 راسب 0غغغغغغمرتجى كريم حميد حسين221741077075 54  0.00

84 راسب 0غ6255503532مسلم رحيم وحيد جابر221741077076 55  0.00

غ راسب 7670609475850مصطفى احمد حسن حميدي221741077078 56  0.00

71 راسب 0غغغغ64غمصطفى ناظم صبار جاسم221741077080 57  0.00

84 راسب 7769840غ88غمنتظر سرحان منشد عبد221741077081 58  0.00

90 راسب 0غ93979296100منتظر سعد ضاحي صبيح221741077082 59  0.00

82 راسب 94960غغغ89منتظر منعثر مبارك سنام221741077083 60  0.00

76 راسب 0غغ83739168منصور نايف صالح دغش221741077084 61  0.00

92 راسب 1001000غ848994مهدي جبار وحيد جابر221741077085 62  0.00

76 راسب 0غغغغ6450مهدي صلح عبد الكريم يونس221741077086 63  0.00

81 راسب 500غغ56غ62هيثم حميد شياع خضر221741077088 64  0.00

المشاركون

64 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

45 19 % 29.69

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 50.00

2 

1 

8  712 10 10 0 

5 5 11 7 9 0 

 62.50 71.43 91.67 70.00 90.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


