
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 السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 7450503641500ادريس هيثم جاسم سعدون221611013020 1  0.00

75 معيد 5750552537500بسام رحيم عبد فجر221611013032 2  0.00

94 معيد 5650582950560حسين علي موسى حسين221611013058 3  0.00

97 معيد 5939645052500حسين كاظم مانع محيسن221611013063 4  0.00

90 ناجح 667157506067461عباس مالك ساجت غياض221611013118 5  65.86

93 ناجح 676769635151461فاضل هادي زغير عوده221611013174 6  65.86

86 معيد 5650664055620م جبار كاظم بحر221611013208 7  0.00

83 معيد 530صفر66م6369احمد ابراهيم خضير عباس221741013001 8  0.00

68 معيد 56500م646269احمد شاكر محمود سلمان221741013005 9  0.00

72 معيد 5470270%5916صفراحمد صادق سلمان رزن221741013006 10  0.00

82 ناجح 707178889363545احمد عطوان فاضل رويعي221741013007 11  77.86

74 معيد 0صفر61م555053احمد ناظم زاجي غافل221741013011 12  0.00

78 معيد 0صفرصفرصفرم5150احمد واثق جنديل فليح221741013012 13  0.00

92 معيد 0مم87918680اسعد جلل نايف خزعل221741013013 14  0.00

83 معيد 0م8169766078اشرف نجم عريمط محان221741013014 15  0.00

م معيد 0ممممممامجد م عرمش جنب221741013016 16  0.00

87 معيد 590صفر79716688حامد سلطان عبد مزعل221741013020 17  0.00

88 معيد 6042425664510حسام غضبان ريسان حسين221741013021 18  0.00

صفر معيد 570صفرم554057حسن ذياب شعلن كلمود221741013022 19  0.00

84 معيد 5541500مصفر64حسن عبد الرزاق عبد الكريم نمر221741013024 20  0.00

77 معيد 500%3913تسع5027حسين جاسم حاوي عويد221741013027 21  0.00

63 معيد 0مخمس26صفر5050حسين طعمه كريم صباح221741013031 22  0.00

78 معيد 6350543650500حسين عباس ياسر جراد221741013032 23  0.00

80 ناجح 645868726050452حسين علي حسين م221741013033 24  64.57

91 معيد 500م87م7058حمزه ادريس جاسم عبد العالي221741013036 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 السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممممممحمزه جميل ريكان بحيبح221741013037 26  0.00

80 ناجح 747050877555491خضير كريم لفته فهد221741013041 27  70.14

74 معيد 570م76صفرم52رائد سعد حمد سعدون221741013043 28  0.00

84 معيد 620صفر76687091رضا كريم حسين جبر221741013044 29  0.00

83 معيد 0مممم6550سجاد حازم حسن كاظم221741013048 30  0.00

77 معيد 0صفر50مم5850سجاد ناظم شلكه منشد221741013051 31  0.00

86 ناجح 615080876571500سعد عبد الخضر ثجيل صيوان221741013053 32  71.43

صفر معيد 0مم66859388عباس طالب نزال عذاب221741013061 33  0.00

94 معيد 9395850م95معباس ناجي حمد عبود221741013064 34  0.00

م معيد 0ممممممعقيل عباس كاظم ناصر221741013067 35  0.00

78 ناجح 645783795463478علء كاظم غريب عناد221741013070 36  68.29

85 معيد 9376820م81صفرعلء كريم يازع منادي221741013072 37  0.00

85 معيد 670مصفر728584علي احمد زيارة عويش221741013074 38  0.00

م معيد 0مممم23معلي حافظ ثجيل علي221741013077 39  0.00

م معيد 0ممممممعلي زامل مخيلف كريم221741013081 40  0.00

75 معيد 597164620ست68علي سعد عبد اللطيف عبد ا221741013082 41  0.00

84 معيد 9286700م82معلي شبيب شافي علي221741013083 42  0.00

89 معيد 0مم60656587علي عامر عبد الكاظم فضل221741013084 43  0.00

صفر معيد 71530صفر695361علي فارس وشيل حبيب221741013085 44  0.00

م معيد 0ممممممعلي فالح جاسم خفي221741013086 45  0.00

82 ناجح 626362788656489علي كاظم سمير ساجت221741013088 46  69.86

84 معيد 720صفر81859379علي ماجد عامر عبود221741013090 47  0.00

70 معيد 5041335253500علي م حسن صالح221741013091 48  0.00

82 معيد 63600صفرمم54علي م داخل راضي221741013092 49  0.00

م معيد 0ممممممعلي م هادي طبك221741013093 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 0صفر835083صفر80كرار جبار علي جابر221741013095 51  0.00

89 معيد 500م53596672كرار حسين عبد الحسن نجم221741013097 52  0.00

59 معيد 21210م32م50كرار حيدر وادي مطشر221741013098 53  0.00

93 معيد 0م3063صفر5068كرار رحيم رويضي عفريت221741013099 54  0.00

84 معيد 5056415562500كرار م منشد مري221741013101 55  0.00

91 معيد 0صفر7272626278ليث حيدر جواد حسن221741013102 56  0.00

88 معيد 83540م626457مؤمل سعد خليل كاظم221741013103 57  0.00

م معيد 0صفرمصفر42مممحسن جبار حسن غصاب221741013104 58  0.00

81 معيد 0مم66م6894م راضي فاضل سعيد221741013107 59  0.00

81 معيد 0ثلث5069صفر6273م سالم شهيب غالي221741013109 60  0.00

75 معيد 500م53502837م سعد عبد الخضر شناوه221741013110 61  0.00

96 ناجح 9692100999993675م عادل كاظم عطيه221741013113 62  96.43

87 معيد 6693720م67صفرم كاظم كريم سباهي221741013115 63  0.00

90 معيد 860مصفر789391م مزهر مطر خزعل221741013116 64  0.00

87 معيد 0صفر76صفر737665محمود سلطان عبد مزعل221741013118 65  0.00

م معيد 0مممممممحمود ناصر حسين شرهان221741013119 66  0.00

78 معيد 70540م70م51مخلد عزيز هادي معيدي221741013120 67  0.00

68 ناجح 655774655762448مرتضى ارحيم جبار بديوي221741013121 68  64.00

84 معيد 610مصفرم7881مسلم طالب فاخر ضايف221741013122 69  0.00

صفر معيد 0مممممممصطفى م ريسان حسين221741013125 70  0.00

83 معيد 74640%607114ممقتدى شويش ناصر زاير221741013126 71  0.00

82 معيد 0%3313%11%505013منتظر ابراهيم موسى معيوف221741013127 72  0.00

86 معيد 76640صفر756669منتظر فاضل كاظم محيسن221741013129 73  0.00

83 معيد 0صفر7863727679مهدي قاسم زاجي منحوش221741013131 74  0.00

80 معيد 5551280مم50ناصر شياع لفته شمخي221741013133 75  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 :4
ذي قار

اعدادية السلم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

76 معيد 6480500مم61نصر جاسم طعيمه كاظم221741013135 76  0.00

94 معيد 0م7264685966هادي م صباح هادي221741013136 77  0.00

70 معيد 290%19مصفر3651يحيى شاهين حثال طعيمه221741013139 78  0.00

87 معيد 0صفر9393948999يحيى عيسى شحم ظاهر221741013140 79  0.00

89 معيد 0صفر85صفرصفر8282يونس علي عبيد جاسم221741013141 80  0.00

المشاركون

80 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 70 10 % 12.50

 93.75

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

64 

60 

 93.33

60 

56 

58  4955 51 55 0 

50 34 38 39 39 0 

 86.21 69.39 69.09 76.47 70.91 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


