
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 6223583950500احرار هاشم جاسم رهيف221611011003 1  0.00

86 ناجح 505051605058405احمد فليح شدود عليوي221611011009 2  57.86

60 معيد 0%14ثلث76585068حسن عبد الحسين شذر حسان221611011024 3  0.00

84 معيد 5052425373500حسين لفته حياوي فياض221611011041 4  0.00

74 ناجح 505850555969415عامر عادل جواد زاجي221611011065 5  59.29

85 معيد 5051525632500منتظر صبار حسين مجبل221611011124 6  0.00

100 ناجح 645065845070483يوسف حاتم عاتي ضهد221611011133 7  69.00

72 ناجح 588263506275462احمد رحمه حرب لمي221741011002 8  66.00

81 ناجح 615071767379491احمد سعد ابراهيم ناصر221741011003 9  70.14

57 معيد 4150263123500احمد ضياء لزم سعود221741011004 10  0.00

82 معيد 0صفر567577صفر56بدر علي فالح شذر221741011006 11  0.00

68 معيد 3932263725270جعفر عبد الحسين علي هاشم221741011007 12  0.00

69 معيد 5028233621210حاتم كريم ناجي ثجيل221741011008 13  0.00

76 معيد 0صفرم78مصفر80حسن عباس عويش سمير221741011009 14  0.00

76 معيد 0صفر7597967778حسين داخل علي هذال221741011010 15  0.00

80 معيد 71819195910صفرحسين رياض عبد علي عبد العباس221741011011 16  0.00

77 معيد 0صفرم90م8261حسين عباس عويش سمير221741011012 17  0.00

64 معيد 36215763720سبعحسين قاسم جبر عناد221741011014 18  0.00

72 معيد 686070780صفر65حسين م سوادي فرعون221741011015 19  0.00

51 معيد 3226330اثنتان5038خضير عباس علل فجر221741011016 20  0.00

73 معيد 63375771730مسجاد عامر سلمان بشاره221741011019 21  0.00

50 معيد 0م3242312730سيف الدين خميس حمود رخيص221741011020 22  0.00

88 معيد 0صفر57صفرصفر5233سيف ساير داخل نايف221741011021 23  0.00

62 معيد 270سبع%50332817عبد العباس سلمان هاشم جابر221741011022 24  0.00

صفر معيد 7666830م7982عبد ا عزيز زامل خليف221741011023 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممممممعلي شريف كامل شمخي221741011026 26  0.00

71 معيد 0صفرم65806755علي عبد الوهاب نعمه جابر221741011027 27  0.00

80 معيد 0م79صفر649066علي محسن عبد النبي شعيل221741011028 28  0.00

74 معيد 0ممم504053علي م صحن كريم221741011029 29  0.00

78 معيد 0صفر6483625581علي مزهر مطشر لهماد221741011030 30  0.00

م معيد 0تسعم90تسع7290علي هاشم حمادي راهي221741011033 31  0.00

70 معيد 500م5037مصفرعلي وحيد خليف علي221741011034 32  0.00

60 معيد 500م34%5315معلي يحيى مكي عبد الزهره221741011035 33  0.00

69 معيد 0م%2417%2818صفرعمار ستار جبير خضير221741011036 34  0.00

84 معيد 9498950صفر95100عمار عبد ا م عايد221741011037 35  0.00

76 ناجح 635261646669451فاضل كاظم خير ا بطيخ221741011038 36  64.43

64 معيد 0مصفر31مم50كرار صالح مهدي راضي221741011041 37  0.00

81 معيد 9691970م7994مؤمل عبد ا خليف كبان221741011042 38  0.00

82 معيد 0صفرمصفر627473م باسل م عبد الصاحب221741011043 39  0.00

62 معيد 510م55322850م حافظ جلب فرهود221741011044 40  0.00

خمس معيد 21310%19صفرم50م حسن عنيد عيلن221741011045 41  0.00

78 معيد 6037715050610م رحيم ناجي ثجيل221741011046 42  0.00

72 معيد 5538596474740م رياض كامل صكر221741011047 43  0.00

64 معيد 210%13%12عشر4033م طالب حريب جوده221741011048 44  0.00

67 معيد 500صفر55صفر5842م عباس جمعه حسن221741011049 45  0.00

70 معيد 0صفر5550344253م عبد الحسن عبد الحسين محي221741011050 46  0.00

69 معيد 560م50542951مسار ستار مأمون جويد221741011051 47  0.00

81 ناجح 575053878069477نواف عادل محسن جابر221741011053 48  68.14

69 معيد 4232505041220وائل شياع حصيل شبل221741011054 49  0.00

82 ناجح 615067505071431يوسف علي داخل نايف221741011055 50  61.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 42 8 % 16.00

 95.12

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

41 

39 

 77.50

40 

31 

39  3741 32 37 0 
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 53.85 48.65 60.98 62.50 54.05 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


