
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 320غغ505052احمد ابراهيم كاظم جاسم221751019001 1  0.00

72 ناجح 545054506578423احمد اسعد عبد الرزاق م221751019002 2  60.43

80 ناجح 575889666988507احمد جهاد كاظم ساهي221751019003 3  72.43

غ راسب 0غغغغغغاحمد رحيم حميد عليوي221751019005 4  0.00

87 راسب 0غثمان53505025احمد رعد عزيز حسين221751019006 5  0.00

88 راسب 0غ53غ565086احمد ستار جليب والي221751019007 6  0.00

80 ناجح 616270505053426احمد قاسم محسن صخي221751019010 7  60.86

63 راسب 5041563350500احمد كريم عبد علي غلوم221751019011 8  0.00

74 راسب 0غ555974غ60اركان امين عبد ا مهدي221751019012 9  0.00

80 راسب 0غغغ77غ50اسد يوسف ريسان خليف221751019013 10  0.00

93 ناجح 687891675986542بارق زياد رشيد هويدي221751019016 11  77.43

78 راسب 0غغغ64غغجعفر حميد جبار شيال221751019018 12  0.00

61 راسب 0غغغ58غغحسن رياض منحثر امسير221751019020 13  0.00

82 راسب 0غصفرصفر3181خمسحسن عبد الرحيم حمود ماضي221751019021 14  0.00

81 ناجح 505765506558426حسن عبد السيد زبين ظاهر221751019022 15  60.86

73 راسب 0غ50غ628477حسن علي شاكر خضير221751019023 16  0.00

83 ناجح 865994758363543حسن علي منخي عويد221751019024 17  77.57

92 راسب 8279840غ7059حسين بوهان موسى برهوص221751019026 18  0.00

84 راسب 0غ715066غغحسين سعد عزيز اعطي221751019029 19  0.00

75 راسب 0غغغ55غ50حسين علي حسين حمود221751019031 20  0.00

79 راسب 0غ50غغ51غحسين غانم تركي م221751019032 21  0.00

88 راسب 5562633152550حسين فاضل داخل شذر221751019033 22  0.00

غ راسب 5456630غ%5413حسين م حسين خريبط221751019035 23  0.00

66 راسب 52500غ58غغحمزة رحمن خلف وادي221751019038 24  0.00

64 راسب 0غغغ56غغحيدر حميد فرحان ضيدان221751019039 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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

72 راسب 0صفر6787غ6077حيدر عبيد ضيول عزيز221751019040 26  0.00

82 راسب 550غغغ5967حيدر عقيل عبد ا موسى221751019041 27  0.00

85 راسب 0غغغغ7153حيدر علي عبد جليد221751019042 28  0.00

70 راسب 0غ50غ62غغرحيم مصطفى م عامر221751019044 29  0.00

75 راسب 0غ84غغ6876رضوان رشيد حسن ناهي221751019045 30  0.00

70 راسب 51850عشر285676سجاد اسعد ساجت حسين221751019046 31  0.00

81 ناجح 635057505053404سجاد باسم شيال حسن221751019047 32  57.71

78 ناجح 535683505350423سجاد شاكر يوسف عيال221751019049 33  60.43

75 راسب 6658745852400سجاد عبد علي حسين حمادي221751019051 34  0.00

55 راسب 0غغغغغغسجاد ناصر حسين علي221751019053 35  0.00

74 راسب 755867640غ75سجاد ناصر عزيز ناصر221751019054 36  0.00

76 ناجح 655075646270462سيف احمد عبد السادة زيارة221751019055 37  66.00

58 راسب 0غغغ55غغصادق م عبود ردام221751019056 38  0.00

66 راسب 7055746053370صفاء كريم عبد ا سلطان221751019057 39  0.00

70 راسب 0غ71غ82غغعباس اركان ابراهيم هويدي221751019058 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس جمال سلمان عزيز221751019060 41  0.00

78 راسب 0غغ75غ80غعباس حسين محيل هليل221751019061 42  0.00

77 ناجح 516190707476499عباس ذياب خضير علي221751019062 43  71.29

65 راسب 0غ50غ55غغعباس صلح عبد الحسن شنيجل221751019063 44  0.00

69 راسب 0غغغ50غغعباس كتاب كاظم جلب221751019065 45  0.00

68 راسب 500غغ505052عباس هليل رسن جودة221751019066 46  0.00

75 راسب 6283660غ51غعبد المير فاضل عودة صخي221751019068 47  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد الرزاق سرحان ناصر عويد221751019069 48  0.00

52 راسب 5052535023320علء كاظم رزوقي طلل221751019071 49  0.00

56 راسب 0غغغ525058علي باسم خزعل مفتاح221751019072 50  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 :3
ذي قار

اعدادية المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

50 راسب 0غغغ5165غعلي جبار زغير ماهو221751019074 51  0.00

84 راسب 895037760غ62علي حامد دوشان هاني221751019075 52  0.00

74 راسب 0غغغغغغعلي سعد مهدي صالح221751019076 53  0.00

66 راسب 0غغ7372غ56علي عبد الحسن ثعبان ناصر221751019077 54  0.00

70 راسب 5050556254350علي يوسف عبطان عذاب221751019083 55  0.00

76 راسب 5768746630790عمار علي موسى عزيز221751019084 56  0.00

85 راسب 5553592834360غيث محيسن علوان عبود221751019086 57  0.00

69 راسب 580%6352782513كاظم عامر عجيل معارج221751019088 58  0.00

71 ناجح 525771505051402كرار سلمان ثعبان هليل221751019089 59  57.43

61 راسب 540غ5950غ62كرار نجاح مطرود مزعل221751019091 60  0.00

74 راسب 5038643250500محسن م حسان زمام221751019093 61  0.00

68 راسب 5959735066370م احمد سعيد حميد221751019094 62  0.00

73 راسب 0غغ6150غ50م علي حسين عودة221751019099 63  0.00

74 ناجح 505875505050407م كسار مطير عطية221751019103 64  58.14

82 ناجح 675376505060438م هادي علوان دنبوس221751019104 65  62.57

71 راسب 5550652750500مرتضى عادل علوان شريف221751019105 66  0.00

82 ناجح 586273526169457مرتضى ماجد عبيد حسين221751019107 67  65.29

70 راسب 5595862669800مصطفى م مجيد صيهود221751019110 68  0.00

79 راسب 5050635038520مصطفى م هادي وادي221751019111 69  0.00

85 ناجح 738587596857514منتظر جبار عبد خنجر221751019112 70  73.43

71 راسب 0غ5459765050مهدي عباس ياسر هزاع221751019115 71  0.00

77 ناجح 586867536357443نجم شوقي نجم عبد ا221751019117 72  63.29

75 راسب 0غغغ55غغياسر جبار نعيم هادي221751019118 73  0.00

67 راسب 5067563250500يحيى عرفان عبد اللطيف جواد221751019119 74  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 :4
ذي قار

اعدادية المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

74 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

58 16 % 21.62

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 80.00

10 

8 

16  223 13 15 0 

12 2 12 5 7 0 

 75.00 100.00 52.17 38.46 46.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


