
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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 756874555057458أنور عبد علي عبد الحسين محسن221751082001 1  65.43

83 راسب 0غغغغغغابراهيم عبد المير عبيد حميدي221751082002 2  0.00

76 راسب 506250330واحد51احمد جمال كاصي مجبل221751082003 3  0.00

63 راسب 0غ50غ52غ50احمد مطشر حثافه سمور221751082004 4  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشثامر جابر صيوان ناصر221751082005 5  0.00

75 راسب 5241505368410جمال عبد الحسن بديوي عكيلي221751082007 6  0.00

85 راسب 610غغ78غ61حسن عدنان عويز الكعيد221751082008 7  0.00

67 ناجح 615074545054410حسين علي مطلك حميد221751082011 8  58.57

72 راسب 740غ51غغغخضر صادق لطيف داير221751082012 9  0.00

73 راسب 5042755058790خوام حسين قند فليح221751082013 10  0.00

83 راسب 0غغصفر502550داود سلمان ديكان جدوع221751082014 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد صباح عيدان دهش221751082015 12  0.00

غ راسب 0غغغ525964سجاد نصيف جاسم مشرف221751082016 13  0.00

69 راسب 0غغ5050غ50سلم علي حسين مطير221751082017 14  0.00

77 راسب 0غغغ60صفر50سيف صباح مطر داود221751082018 15  0.00

61 راسب 0غغغغغ50صفاء نعمة علي حميدي221751082019 16  0.00

72 راسب 0غغغ51غ50عباس جليل عبد السادة حزام221751082020 17  0.00

76 راسب 6625695060280عباس عويد جودة حالف221751082021 18  0.00

81 ناجح 757288928164553عبد ا حسن نعاس داخل221751082022 19  79.00

75 ناجح 657298877667540عبد ا ستار حذيه عبيد221751082023 20  77.14

80 ناجح 796080555084488عبد ا علي سلمان مسير221751082025 21  69.71

68 راسب 0%92235718%6711عز الدين م ايدام ناهي221751082027 22  0.00

70 راسب 0غ50غغغغعلي احمد شراد لفته221751082028 23  0.00

73 راسب 3661983754770علي جليل صيوان ناصر221751082029 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي ريسان رهيف اضلل221751082030 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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

61 راسب 5741506250220علي سفيح عبد خريبط221751082031 26  0.00

94 راسب 5056805636500علي فاضل عاجل فليح221751082032 27  0.00

100 ناجح 737386918072575علي محسن خضير عليوي221751082033 28  82.14

84 ناجح 818198939678611علي مهدي جابر حامد221751082034 29  87.29

79 ناجح 505077598487486علي نصير مطر بادي221751082035 30  69.43

82 ناجح 525056716550426عمار نصير مزهر عبد221751082037 31  60.86

64 راسب 0%513081635012كرار عماد عواد علي221751082038 32  0.00

68 راسب 500غ50غغ52لؤي غانم سلمان عاتي221751082039 33  0.00

82 راسب 0غ637552غ55م ستار حسين دبيان221751082042 34  0.00

70 ناجح 756193687780524م شلكة ثامر لفته221751082043 35  74.86

73 راسب 0غغغ50غ60م عبد الحسن فليح حسن221751082044 36  0.00

68 ناجح 645767725669453م عودة عبيد صبيح221751082045 37  64.71

غ راسب 500غ525550غم محسن سفيح مخيلف221751082046 38  0.00

85 ناجح 725097998685574م محسن هنيدي رميض221751082047 39  82.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى حسين عبد كايم221751082048 40  0.00

61 راسب 0غغغغغغمصطفى حميد عودة لطيف221751082050 41  0.00

67 راسب 0غ505760غغمصطفى فهمي مزهر عبد221751082051 42  0.00

71 ناجح 646262645957439مصطفى لطيف خليف عليخ221751082052 43  62.71

73 راسب 6430966668730نايف موحان دحام خماط221751082055 44  0.00

90 راسب 0غ7050685055نعمة خضير عباس غالي221751082056 45  0.00

77 راسب 0%595058505011هاني جبار حميد مانع221751082057 46  0.00

52 ناجح 815889765980495وسام باسم رسن كيطان221751082058 47  70.71

74 راسب 5055593150290وليد حسن بدر عبد221751082059 48  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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

34 14 % 29.17

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 80.00

5 

4 

22  912 11 19 0 

12 9 8 10 11 0 

 54.55 100.00 66.67 90.91 57.89 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


