
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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 5350583528420اثير جبار علي حمد221751020001 1  0.00

74 راسب 620غ8641صفر63احمد قيس جميل فيصل221751020002 2  0.00

62 راسب 0غغغغغغانمار جبار ماهود جابر221751020004 3  0.00

90 ناجح 788371857088565ثائر م ثامر رسن221751020006 4  80.71

71 راسب 0غغغغ5063جعفر احمد نعمه جبر221751020007 5  0.00

65 راسب 730غ377356صفرجعفر صادق شريف زغير221751020008 6  0.00

68 راسب 500غغ56غ52جهاد رشيد راضي م221751020009 7  0.00

69 راسب 500غ7450غغحسن سلم كاظم كاطع221751020011 8  0.00

80 ناجح 546690635068471حسين احميد عيدان وسمي221751020012 9  67.29

غ راسب 0غغغغغغحسين حازم ستار عبد221751020013 10  0.00

69 راسب 0غغ5053غ50حسين سعود كاطع وراد221751020014 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين شهيد جاسب حسين221751020015 12  0.00

80 راسب 6450823850420حسين مطشر فايز جابر221751020019 13  0.00

87 ناجح 647295858372558حيدر عدنان حسين كاظم221751020020 14  79.71

64 راسب 0غغغغغغحيدر م حيدر حسين221751020021 15  0.00

50 راسب 0غغغغغغحيدر هادي عزيز نصيف221751020022 16  0.00

86 راسب 500غغ665085رشيد جاسم حميد فلك221751020025 17  0.00

80 راسب 590غ7560غ56سجاد جلود عبد ابو حميد221751020026 18  0.00

72 راسب 5554552350500سجاد جواد كاظم عوده221751020027 19  0.00

64 ناجح 505779526755424سجاد حازم ستار عبد221751020028 20  60.57

71 راسب 0غصفر50506834سجاد طعمه خشان عذاب221751020030 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغسلم عباس جبر حمود221751020035 22  0.00

90 راسب 830صفر72669088سلم وحيد جريو لفته221751020036 23  0.00

79 راسب 600غغ77غ50عباس احمد كاصد ناجي221751020038 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس شاكر شدهان عبود221751020040 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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغعباس علي حسين كاظم221751020041 26  0.00

73 ناجح 506766675075448عباس هادي خزعل عبد221751020043 27  64.00

77 راسب 0غغغ74غغعدنان قاسم عبد جاسم221751020046 28  0.00

63 راسب 5063545934770علي احمد م رضا جبر221751020048 29  0.00

71 راسب 0غ505750غ51علي راشد غني عبد الحسن221751020051 30  0.00

78 ناجح 645690547282496علي ريسان مهلهل جادر221751020054 31  70.86

80 راسب 5050535042500علي عباس علوان سيد221751020056 32  0.00

72 راسب 0غغغغغ56علي عويد كاظم عوده221751020057 33  0.00

65 ناجح 595350505051378علي لطيف منشد رداد221751020059 34  54.00

95 راسب 660غغ83غ60علي هاشم م منخي221751020061 35  0.00

57 راسب 0غغغ51غغغسان علي عويد لهمود221751020062 36  0.00

69 راسب 5440663960340كرار شهيد لفته مطلك221751020066 37  0.00

72 ناجح 635062647073454م بشار عبد جبر221751020068 38  64.86

غ راسب 0غغغغغغم داخل م جوخان221751020069 39  0.00

88 ناجح 555457725058434م راضي حفين خليف221751020070 40  62.00

70 راسب 6773966031850م شهيد عبد المحسن مزهر221751020071 41  0.00

غ راسب 0غغغغ6565م صالح والي هدهود221751020072 42  0.00

82 راسب 540غ%6916غ28م منعثر مزعل عبد221751020074 43  0.00

65 راسب 0غغغ66غ50مرتضى حميدان راضي هداد221751020075 44  0.00

71 راسب 838324730صفر62مصطفى عباس داشر حسين221751020079 45  0.00

75 راسب 700غ6856غ61مهند جلب سالم مجيبر221751020083 46  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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

37 9 % 19.57

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 33.33

3 

1 

11  316 12 8 0 

7 3 9 5 5 0 

 63.64 100.00 56.25 41.67 62.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


