
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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغاحمد توفيق ناصر عباس221751033002 1  0.00

72 ناجح 587956565152424احمد جحيل حنون فهد221751033003 2  60.57

80 راسب 0غ785750غ59احمد وسام احمد حسين221751033007 3  0.00

70 ناجح 646979807969510ايوب جليل جاسم م221751033010 4  72.86

51 راسب 0غغغ50%19غجمال حسين عاصي جبر221751033011 5  0.00

79 راسب 0غغغ52غغحسن خلف ياسر حسن221751033014 6  0.00

66 راسب 0غغغ59غغحسن رزاق عطيه معيوف221751033015 7  0.00

77 راسب 0غغصفر625057حسن عدنان رفيج بلد221751033016 8  0.00

85 راسب 0غ6256803050حسن لطيف عيسى خيون221751033017 9  0.00

72 راسب 0غ50غ506780حسين جليل ابراهيم خيون221751033018 10  0.00

72 ناجح 616396606164477حسين رزاق عطيه معيوف221751033020 11  68.14

83 راسب 670صفر8771غ73حسين عبد الكريم عبد الحسين علي221751033021 12  0.00

69 ناجح 535663566055412حسين علء طعمه جميل221751033022 13  58.86

83 راسب 0غغ51505050حسين علي جابر جاسم221751033023 14  0.00

64 راسب 0غغغ50غ50حسين علي م عبد الحسين221751033024 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين فاضل محسن علي221751033025 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين هلل مطشر ساجت221751033027 17  0.00

68 راسب 0غغغ50غ50رضوان عصام حسين عباس221751033029 18  0.00

50 راسب 0غغغغغغزين العابدين علي ذياب حميدي221751033030 19  0.00

59 راسب 0غغغ60غغسجاد رشيد سالم داود221751033032 20  0.00

60 راسب 5450733453400سجاد عبد المير محيسن عليوي221751033033 21  0.00

64 راسب 0غغغ7661غسعد عزيز معيوف طعمه221751033034 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغسمير سلمان رسن مظلوم221751033035 23  0.00

78 ناجح 556765505050415سيف علي خماط عودة221751033036 24  59.29

80 راسب 580غ66غ6458صادق لفتة طاهر منهي221751033038 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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 راسب 400غ64525231ضياء الدين عماد طه ياسين221751033040 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغضياء الدين مجيد ارحيم حميد221751033041 27  0.00

80 ناجح 577168575060443ضياء عطا بنيه شمخي221751033042 28  63.29

75 راسب 0غغغ50غ58طالب عاشور دفتر رداد221751033043 29  0.00

غ راسب 0غغغغغغعابر عبد علي داود مشلح221751033044 30  0.00

81 راسب 0غ50غغ67غعباس رمضان شكاحي كيطان221751033045 31  0.00

77 راسب 500غغ635564عباس طالب جابر جودة221751033046 32  0.00

71 راسب 0غ525550غ50علي رياض علي حسين221751033052 33  0.00

75 راسب 500غ555050غعلي زامل جياد امثور221751033053 34  0.00

75 راسب 5551673850500علي عباس رومي سالم221751033054 35  0.00

85 ناجح 607598548455511علي عبد الحسين عبد ربه عكيلي221751033055 36  73.00

81 ناجح 637579595050457علي عبد العظيم شاكر فليح221751033056 37  65.29

72 راسب 550غغ545062علي قاسم خلف منخي221751033057 38  0.00

74 ناجح 636379715074474علي م عبد العكار كاظم221751033058 39  67.71

67 راسب 5554852660510كرار خضر جاسم م221751033061 40  0.00

63 راسب 5050624154420كرار لفته جابر جسر221751033062 41  0.00

65 راسب 5060675639400مؤمل جبار محيسن علي221751033065 42  0.00

68 ناجح 505057615350389م سامي م هزاع221751033068 43  55.57

78 راسب 6128823651500م كريم حسين هادي221751033071 44  0.00

60 راسب 0غغغ52غغم ناصر حميد ضلم221751033073 45  0.00

97 راسب 8798893884500مهدي صالح جخيم محيسن221751033077 46  0.00

58 راسب 0غغغ67غ52ناصر جمعه منصور سالم221751033079 47  0.00

74 ناجح 595554595254407نصار موازي شباط حسين221751033080 48  58.14

89 ناجح 8391981008495640نوفل مناع هادي م221751033081 49  91.43

غ راسب 0غغغ83غغيونس نجم حميد تقي221751033085 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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

38 12 % 24.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

10  610 13 13 0 

8 6 1 11 9 0 

 80.00 100.00 10.00 84.62 69.23 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


