
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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 508182505854471احمد علي رحيم ابراهيم221611021017 1  67.29

97 معيد 0م59صفر806065حسن جاسم م سعدون221611021049 2  0.00

95 ناجح 785050928375523حسين عبد علي شلل رحيمة221611021071 3  74.71

82 معيد 6155553658500حسين عقيل عايز م221611021074 4  0.00

92 معيد 5936545450700حيدر حسين شلكة بطاح221611021088 5  0.00

91 ناجح 505557505050403حيدر ضياء علي نثير221611021090 6  57.57

87 معيد 5350503250410عباس علي نزال نصيف221611021132 7  0.00

78 معيد 5032645050500فهد م حامد ثاجب221611021182 8  0.00

86 معيد 74506355400صفرابراهيم طارق مطر هداد221741021001 9  0.00

88 معيد 510صفر50403121احمد سامي خلف حبيب221741021002 10  0.00

92 معيد 560صفر61506160احمد صادق عادل حلو221741021003 11  0.00

80 معيد 0م%5256635211احمد م ساهي كزار221741021005 12  0.00

82 معيد 94780صفرصفرصفر86احمد مهدي عبد الجليل دخيل221741021006 13  0.00

89 معيد 790صفر76698450امير حسن عبد صاحي221741021007 14  0.00

90 معيد 0م6774756273امير وجدان هادود علي221741021008 15  0.00

69 معيد 500مم50ممثائر حازم م راضي221741021009 16  0.00

87 معيد 5050503455360جواد عبد الكريم ساجت فنجان221741021010 17  0.00

93 ناجح 929694979994665حسن سعدون خضير عبد ا221741021012 18  95.00

81 معيد 0صفر7485صفرم62حسن يمعان فجر سعد221741021014 19  0.00

70 معيد 500صفر215935محسين احمد فيصل خيون221741021015 20  0.00

96 ناجح 9798979310099680حسين ازهر هادي شياع221741021016 21  97.14

صفر معيد 0صفرصفرصفرمصفرمحسين جليل جواد كطان221741021017 22  0.00

68 معيد 36500صفر515057حسين جواد كاظم خلف221741021018 23  0.00

75 معيد 0صفر393535م51حسين صلح حسن مزيود221741021019 24  0.00

صفر معيد 0صفرصفرم55صفرمحسين عبد المير نعمه جبر221741021020 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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 0ممصفرمصفرمحسين عبد خلف مشعان221741021021 26  0.00

88 ناجح 8298959310058614حسين علي عوده شاكر221741021022 27  87.71

86 معيد 7079665077320حسين كاظم محسن مسير221741021023 28  0.00

82 معيد 0%11صفرصفر%505011حسين كريم عزيز عجيل221741021024 29  0.00

96 ناجح 9510098909184654حسين لطيف باهض عوده221741021025 30  93.43

88 معيد 0صفر89919994100حيدر علي رحيل كزار221741021026 31  0.00

80 ناجح 7897929510088630حيدر فليح حسن بدر221741021027 32  90.00

63 معيد 3041503860380رافد حسن دحام جبر221741021029 33  0.00

86 معيد 645463600واحد50رافد عبيد علي جياد221741021030 34  0.00

م معيد 0ممممم51زينل صادق غثيث عبد الرضا221741021031 35  0.00

88 معيد 797182720صفر81ساري رحيم بادي زغير221741021032 36  0.00

م معيد 710مم74م58سامي قاسم عباس سماري221741021033 37  0.00

96 معيد 8390890صفر9099سجاد ماجد حسين معيدي221741021034 38  0.00

91 معيد 0صفر95%68978719سجاد م صياح عنيد221741021035 39  0.00

96 معيد 0صفر82886880مسلم جمال عبيد رخيص221741021036 40  0.00

17% معيد 0صفرصفرخمساثنتان%5216سيف جاسم م حسن221741021037 41  0.00

صفر معيد 0صفرمعشرصفرم38سيف سهيل نجم عبد221741021038 42  0.00

98 ناجح 9699979310090673طارق حمد جاسم نعمه221741021039 43  96.14

83 معيد 500صفرمم6359عادل عبد المير عبد النبي منشد221741021040 44  0.00

ثلث معيد 0مممممصفرعباس جاسم شديد مؤمن221741021041 45  0.00

صفر معيد 0صفرم99م85معبد ا جبار فياض والي221741021042 46  0.00

76 معيد 0صفرم71صفرم51عبد ا علي عبد الحسن والي221741021043 47  0.00

77 معيد 86760م65ممعبد ا يمعان فجر سعد221741021044 48  0.00

صفر معيد 0ممم78م63عقيل حسين خير ا مطير221741021045 49  0.00

95 معيد 0صفرصفر8188مصفرعلي حازم عبد المحسن سلطان221741021046 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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 6671740صفر7488علي حسين م فهد221741021047 51  0.00

86 معيد 0صفر6774737387علي دويش غالي عوض221741021048 52  0.00

83 ناجح 728686718070548علي رحيم كاظم بجاي221741021049 53  78.29

79 معيد 0صفر81صفرصفر7784علي سعود طويش م221741021050 54  0.00

88 معيد 0صفر7569صفر6063علي كريم حسين مزعل221741021051 55  0.00

70 معيد 22280صفر3833صفرعلي نعمة م عزيز221741021052 56  0.00

85 معيد 0صفر8099838990عمار ياسر عبد الحسن والي221741021054 57  0.00

80 ناجح 758063688264512غيث عدنان ذياب رداد221741021055 58  73.14

80 معيد 54590صفر505960فتيان كريم عبد ا زغير221741021056 59  0.00

صفر معيد 0ممصفرممصفركاظم خليل كاظم حسن221741021057 60  0.00

80 معيد 340صفرصفر57صفر62كرار حيدر دلي ثجيل221741021058 61  0.00

80 معيد 5981530صفر6872كرار عبد كاطع عبد ا221741021060 62  0.00

77 معيد 0اثنتان66م55صفرمم باقر موسى حتروش221741021061 63  0.00

صفر معيد 740صفر94صفر7893م حبيب عبد الرزاق كاظم221741021062 64  0.00

85 معيد 85550صفر8555صفرم قاسم جابر عطيه221741021064 65  0.00

87 معيد 69626974660صفرم قاسم عبود حلبوص221741021065 66  0.00

67 معيد 0صفر82صفر8369مم مبارك حميد ردام221741021066 67  0.00

77 معيد 0صفرمصفرممممرتضى حيدر صليبي مالح221741021067 68  0.00

83 ناجح 9096898610080624مرتضى شاكر عبد الحسين اجويد221741021068 69  89.14

84 معيد 810م8257صفرممرتضى هادي عبد شمخي221741021069 70  0.00

75 معيد 50500صفر503452مسلم محيسن نايف مطشر221741021070 71  0.00

82 معيد 0صفر60مصفر76ممصطفى حاتم م عزيز221741021071 72  0.00

66 معيد 500صفر20مصفر50مصطفى ستار بلبول طينه221741021072 73  0.00

66 معيد 0صفر576069صفرممصطفى غانم كريم عزيز221741021073 74  0.00

87 ناجح 819494799982616مصطفى وهيب فضاله سعدون221741021074 75  88.00

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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

70 معيد 3831250مصفر36منتظر كاظم مطشر عريبي221741021075 76  0.00

61 معيد 350%3011مصفرصفرمنتظر م شماخ منشد221741021076 77  0.00

82 معيد 0صفر6687587086مهند حسين رحيم ياسين221741021077 78  0.00

م معيد 0ممممممهاني محيسن نايف مطشر221741021078 79  0.00

صفر معيد 0صفر57صفر503259هشام لطيف هاشم رجيب221741021079 80  0.00

المشاركون

80 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 67 13 % 16.25

 85.51

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

69 

59 

 80.70

57 

46 

58  6061 59 64 0 

38 44 35 40 32 0 

 65.52 73.33 57.38 67.80 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


