
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 السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 505070505050407احمد طالب هاشم مهوس221751013001 1  58.14

82 راسب 0غ5050505059احمد علوان عبد جخيور221751013002 2  0.00

73 راسب 0غغ51غغ55احمد مهدي خضير جابر221751013005 3  0.00

76 ناجح 867682868388577اوس احمد جواد حسن221751013007 4  82.43

81 راسب 0غغغ65غ63باقر صاحب جعفر زبيد221751013009 5  0.00

76 راسب 500غغ50غ50حسن عفلوك داغر منحوش221751013013 6  0.00

70 راسب 0غغغغغغحسن كريم ياسر ثابت221751013015 7  0.00

86 راسب 7864725034570حسن مطرب عبد مطر221751013016 8  0.00

67 راسب 0غغغ70غ58حسين اسعد خالد حسن221751013017 9  0.00

69 راسب 0غ53غ66غ54حسين راضي عرار دويح221751013018 10  0.00

غ راسب 500غغ666479حسين صابر مطر عبد221751013019 11  0.00

87 ناجح 685883685753474حيدر باسم فليح حسن221751013022 12  67.71

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحيدر جابر غياض غالي221751013023 13  0.00

86 راسب 770غ75587993حيدر فالح ضايف مزعل221751013025 14  0.00

74 راسب 5250535050400حيدر محسن دويغر حاشوش221751013026 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغخضير كريم نعمه حسن221751013029 16  0.00

83 راسب 0غ717972غ53سجاد جواد جري جابر221751013032 17  0.00

69 راسب 5339665021500سجاد حيدر جاسم علي221751013033 18  0.00

84 راسب 5050522750500سجاد قاسم جبر فجر221751013034 19  0.00

78 راسب 6259762941540سيف الدين جبار نعمه كريم221751013037 20  0.00

58 راسب 500ست%50245019صلح شهيد عطشان حبيب221751013039 21  0.00

67 راسب 0%12%502411%3918عادل سلم م فرحان221751013040 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس جاسم جثير عودة221751013042 23  0.00

77 راسب 5050506037500عباس حسن نجم عبد ا221751013043 24  0.00

88 ناجح 829198919596641عباس عبد ا جياد سلمان221751013044 25  91.57

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 السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 0%16%5050502216عباس عبيد صبيح جلب221751013045 26  0.00

86 ناجح 605361785253443عباس كاظم عايد ناصر221751013048 27  63.29

84 راسب 7989725528400عباس نجم عبد سدخان221751013049 28  0.00

88 ناجح 757086947591579عبد ا حميد عايد هادي221751013051 29  82.71

66 راسب 570غ50505067علي اسعد خالد حسن221751013053 30  0.00

67 راسب 21350%50505918علي حسن جاسم بجاي221751013054 31  0.00

83 راسب 0غغ63628782علي حسين عبود رضا221751013055 32  0.00

71 راسب 0غغ5353غغعلي حميد ناصر عبد الحسن221751013056 33  0.00

85 ناجح 595665947750486علي فلح سلمان حسين221751013058 34  69.43

80 راسب 7250530غ6476علي كاظم عبد الحسين صعيع221751013059 35  0.00

85 راسب 0غغ5059غ51علي مهدي صاحب ناصر221751013062 36  0.00

77 ناجح 516862666163448علي هاشم شدود معارج221751013063 37  64.00

76 راسب 5467602750500عمار فاضل حسن علي221751013064 38  0.00

75 راسب 0غغ68غغغفلح عبد الحسن ماهر حاوي221751013065 39  0.00

79 راسب 5040526554350كاظم سعيد علوان مداح221751013068 40  0.00

83 ناجح 505460747050441كاظم محيسن بديوي كهيز221751013071 41  63.00

68 راسب 42280تسع385869كرار حازم صكبان حسين221751013072 42  0.00

79 راسب 0غغغغغغكرار عبد الكاظم م ضفير221751013073 43  0.00

79 راسب 0%685450504119لؤي عدنان جاسم م221751013076 44  0.00

90 ناجح 8496941009174629مؤمل مراد عوده طاهر221751013078 45  89.86

69 راسب 0غغغ54غغمجتبى م خضير ضيدان221751013079 46  0.00

85 راسب 0غغغغغغم حيدر كاظم ثامر221751013083 47  0.00

86 راسب 0غغغغغغم عايد طلل عزوز221751013086 48  0.00

79 راسب 5950507250310مرتضى فلح حسن جمعه221751013093 49  0.00

86 ناجح 637493816970536مصطفى جواد عبد الكاظم مونس221751013095 50  76.57

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 السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 0غغغغغ50مقداد نجيب باهض عوده221751013096 51  0.00

67 راسب 5635505028280مهند هداوي مزهر جعفر221751013099 52  0.00

75 راسب 260%5841503214ناصر جواد ناصر غازي221751013100 53  0.00

80 راسب 640غ69غ6365نور م ضايف سعود221751013102 54  0.00

67 راسب 0غغغغغغهشام جبار حمود كامل221751013103 55  0.00

المشاركون

55 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


