
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 عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

57 راسب 5664566552420احمد ابراهيم ناصر حسين221751005001 1  0.00

73 راسب 5055702850500احمد حسين عطيه علوي221751005002 2  0.00

63 راسب 0غغ57508250احمد سمير عادل داود221751005004 3  0.00

62 راسب 5861622450330احمد صيوان عبد الكاظم راضي221751005005 4  0.00

50 راسب 0غغغغغغاحمد عادل حسين عبد ا221751005006 5  0.00

69 راسب 0غصفرصفر505950احمد محسن جري ناصر221751005008 6  0.00

75 راسب 0غ50غغ50غايمن رحيم عوده محسن221751005010 7  0.00

56 راسب 0عشر3653502239حسام الدين هيثم محسن عليوي221751005011 8  0.00

66 ناجح 505661555052390حسن فلح عبد الجبار عيفان221751005012 9  55.71

77 ناجح 596551887360473حسين حسن هادي م221751005013 10  67.57

64 راسب 0غغ7157غغحسين صلح جليل نعيثل221751005017 11  0.00

63 راسب 0%606855275019حسين كاظم مرسول مناحي221751005019 12  0.00

65 راسب 0غغ5057غغحمزة صاحب محسن خليف221751005021 13  0.00

73 راسب 500غ5854غ57حيدر عبد الباري عبد علي221751005023 14  0.00

70 راسب 5059702950590خضير عبد الحي م خضير221751005024 15  0.00

72 راسب 0غ60غ635685زين العابدين خليل فارس عبد العالي221751005025 16  0.00

68 راسب 6956605550230سجاد صلح ماجد جابر221751005027 17  0.00

غ راسب 0غغغ51غغسجاد عبد ا هاشم حميدي221751005028 18  0.00

73 راسب 5661605051370سجاد علي عبد الحسين كاطع221751005031 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد علي عبد محسن221751005032 20  0.00

89 راسب 6150722624330سجاد علي وحيد حسين221751005033 21  0.00

80 راسب 6153572940230سجاد فاضل م عبيد221751005034 22  0.00

50 راسب 0غغغ62غغسيف اسعد فالح نعمه221751005036 23  0.00

80 ناجح 685773677986510سيف عوده خزعل ظاهر221751005037 24  72.86

غ راسب 0غغ50غغ50صفاء باسم عبد خيون221751005038 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

56 راسب 0غغغغغغصفاء عبد الحليم عامر طعمه221751005039 26  0.00

50 راسب 6437315523350عباس عبد الكريم جبر عبد ا221751005040 27  0.00

50 راسب 0غغغ50غ50عباس م حسن علي رهيف221751005041 28  0.00

58 راسب 0غغ57677450عباس نعيم عيسى جوده221751005042 29  0.00

73 راسب 0غغغ313551عبد ا صالح لفته رفش221751005043 30  0.00

78 ناجح 826858987768529عبد ا عادل ابراهيم حسين221751005044 31  75.57

51 راسب 0غغغغ2040عدنان عوده عوني جوده221751005045 32  0.00

58 راسب 3254532739240علي حسين صالح جوده221751005046 33  0.00

68 ناجح 685052505050388علي حسين ناصر مطلك221751005047 34  55.43

56 راسب 0%3118%50505015علي طارق شريف اسماعيل221751005048 35  0.00

66 راسب 33330غ625084علي فاضل مالك فرهود221751005049 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغعماد عبد الحليم عامر طعمه221751005050 37  0.00

59 راسب 0%505558202216كاظم جواد كاظم عوده221751005053 38  0.00

90 ناجح 809276696861536م حسن مهدي عجيل221751005055 39  76.57

غ راسب 0غغغغغغم رحمن وحيد حسين221751005056 40  0.00

78 راسب 0غ50غ68غ54م عبد الكريم نفاوه صيوان221751005059 41  0.00

94 راسب 0غغغصفرغ72م عواد م عبد الرزاق221751005060 42  0.00

52 راسب 0%4119غ503650م كاظم سلمان روضان221751005061 43  0.00

54 راسب 0%575066272212مرتضى جاسم م مناحي221751005062 44  0.00

65 راسب 0غغغغغ51مرتضى داخل جابر حسن221751005063 45  0.00

75 ناجح 726984816655502مرتضى هادي حسين نايف221751005064 46  71.71

81 راسب 500غصفر503466مروان عوده عبود زياد221751005065 47  0.00

84 ناجح 696372508658482مصطفى حسن علي عبد221751005066 48  68.86

79 ناجح 625164525059417مهدي عباس محسن حامد221751005070 49  59.57

81 ناجح 687383577666504نصير اثير غازي ميزر221751005072 50  72.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

40 10 % 20.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 20.00

5 

1 

21  617 21 22 0 

16 4 4 10 7 0 

 76.19 66.67 23.53 47.62 31.82 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


