
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 الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 معيد 0صفر7251853174حسن علوي حسين خشان221611023034 1  0.00

98 ناجح 727570615666498حسين جابر جلود حسين221611023037 2  71.14

96 معيد 0م6650663550سعد سعيد حمد شنين221611023079 3  0.00

99 معيد 7951655035520وليد عادل بوهان ساجت221611023166 4  0.00

91 ناجح 91991001009697674ابراهيم يوسف رحيمه عكال221741023001 5  96.29

76 معيد 0م88صفر64صفرصفراحمد جبار خليف صالح221741023002 6  0.00

81 ناجح 626282567385501احمد حسن حمود عليوي221741023003 7  71.57

82 معيد 0م50م505652احمد خلف خطار كعيد221741023004 8  0.00

77 معيد 0مصفرم778480احمد راضي مانع شمخي221741023005 9  0.00

78 معيد 0م69م506466احمد رحيم خلف هليل221741023006 10  0.00

85 معيد 0م9081صفرصفر79احمد رحيم طاهر عبيد221741023007 11  0.00

81 معيد 0م55م716163امجد قادر عبود م221741023010 12  0.00

88 معيد 0صفرم605065صفرايوب حرين م حسين221741023011 13  0.00

84 معيد 0صفر5061مصفرمباقر رحمن جلود عويد221741023012 14  0.00

85 معيد 0مصفر76م56مباقر فوزي مزيعل حجام221741023013 15  0.00

90 ناجح 9093961008992650بدر جليل كاظم يزل221741023014 16  92.86

95 معيد 0صفر87م90م82بلل ابراهيم م بري221741023015 17  0.00

85 ناجح 656772876663505ثائر علي شناوة سلمان221741023016 18  72.14

90 معيد 0م8387898366جاسم م خليفة عريان221741023017 19  0.00

89 معيد 0صفر92م85م83جراح جواد كاظم دهيش221741023018 20  0.00

م معيد 0ممممممجعفر كريم غضيب عبد221741023019 21  0.00

صفر معيد 0صفر7169صفر79محسام الدين اياد طارق عكلة221741023020 22  0.00

70 معيد 0م7783828172حسن جواد حاتم عبد221741023021 23  0.00

86 ناجح 768064817672535حسن صلح نعيمه جحيل221741023023 24  76.43

84 معيد 0صفر789197100100حسن عزيز ياسر دغيم221741023025 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
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ذي قار

اعدادية الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 0صفرصفر72508378حسن نعيم جخيور حمد221741023026 26  0.00

94 معيد 0م8390938591حسين رحيم طاهر عبيد221741023028 27  0.00

89 معيد 0صفر9491979893حسين عزيز ياسر دغيم221741023029 28  0.00

84 ناجح 665270597464469حسين علي داود طعيمه221741023030 29  67.00

81 معيد 0مصفر50532234حسين علي شناوة سلمان221741023031 30  0.00

88 ناجح 656764917769521حسين كريم حبش رخيص221741023033 31  74.43

83 معيد 73700صفر76مصفرحمزة ياسين كليب صحن221741023034 32  0.00

92 معيد 10010099980م94حميد خميس نايف مشاي221741023035 33  0.00

84 معيد 785670750م68حميد قادر عبود م221741023037 34  0.00

69 ناجح 745187767372502حيدر جواد حاتم عبد221741023039 35  71.71

91 ناجح 969998979995675خالد حميد كاطع عمير221741023040 36  96.43

89 ناجح 787981769380576خليل هاشم م طريخم221741023041 37  82.29

م معيد 0ممممممرسول شيحان جلود عويد221741023042 38  0.00

85 معيد 8788910م8585زين العابدين جولن شباط عنادي221741023043 39  0.00

87 معيد 62650م74صفرمسجاد سلم محيسن حاشوش221741023044 40  0.00

81 معيد 720صفر69625665سجاد عاصي علي بريس221741023045 41  0.00

86 معيد 0م66م676284سجاد عدنان محيسن علي221741023046 42  0.00

84 معيد 99100980م8387سجاد فليح حسن هيم221741023047 43  0.00

86 ناجح 787468808490560سجاد كامل خصاف م221741023048 44  80.00

87 معيد 50520صفر66مصفرسليم حامد زمزير كنف221741023049 45  0.00

85 معيد 9590910م85صفرضرغام م عليوي عكار221741023050 46  0.00

90 ناجح 939194879288635عباس علي رشاك عامر221741023051 47  90.71

80 ناجح 625978615454448عباس كامل حمد شمخي221741023052 48  64.00

89 معيد 0م959710098معبد العلى جابر كطران يسر221741023053 49  0.00

82 معيد 50610مم5052عبد ا جبار فارس داود221741023054 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
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رقم الصفحة :3
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اعدادية الدواية للبنين
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2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 0م778089م86عبد ا عبد المير معيود حمزه221741023055 51  0.00

82 معيد 0صفر9089م8290عدنان خير ا طليفح حسوني221741023057 52  0.00

83 معيد 0م50ممم81عقيل نجم عبد ا عامر221741023059 53  0.00

85 ناجح 819076779193593علء ناصر حران زاجي221741023060 54  84.71

85 معيد 517165670صفر71علي جبار عليوي حسين221741023061 55  0.00

73 ناجح 505777645869448علي حاتم وايل شمخي221741023062 56  64.00

83 معيد 0م6488788790علي زغير عوض حنتوش221741023064 57  0.00

65 معيد 0م5354513650علي سلطان مجلي عليوي221741023065 58  0.00

87 معيد 0م7640685074علي صبري حمادي حسين221741023066 59  0.00

84 معيد 0ممصفرممصفرعلي عبد حبيب سالم221741023068 60  0.00

م معيد 8166852256500علي عدنان طاهر عبيد221741023069 61  0.00

70 معيد 5425560صفرم60علي هادي ساهي مزعل221741023072 62  0.00

78 معيد 0م51م58م63عماد هاشم بلبول معيوف221741023073 63  0.00

87 ناجح 585988678093532عمار ماجد عواد محيسن221741023075 64  76.00

83 معيد 938699950م82عمار موسى هاشم درويش221741023076 65  0.00

68 معيد 0م5370557079كاظم كريم جابر حواس221741023078 66  0.00

66 معيد 0صفر695261صفرمكرار حيدر حميد خليفه221741023079 67  0.00

87 معيد 700م87م8769كرار حيدر خيار حامد221741023080 68  0.00

88 معيد 0صفر8589صفرم87كرار رزيج كاطع كويز221741023081 69  0.00

92 ناجح 718282556268512مؤمل علي خميس عيلن221741023083 70  73.14

90 ناجح 8695961008688641ماجد حسن م علي221741023084 71  91.57

83 معيد 0م57م655968مالك كاظم مطلك لفته221741023085 72  0.00

92 معيد 9582820صفر8999م جاسم م رمثان221741023086 73  0.00

91 معيد 8567720م6674م جبار عباس كطان221741023087 74  0.00

86 معيد 5367790م6871م جبار فارس داود221741023088 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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 9587790م87مم دريول اعبيد بديوي221741023089 76  0.00

83 معيد 0مم6979صفر61م عبد ا حسين علي221741023090 77  0.00

84 ناجح 889698949192643م كاظم شراد سكر221741023091 78  91.86

81 معيد 6661740مم78م كريم حسن عكيلي221741023092 79  0.00

91 معيد 9394790مم78مرتضى سلمان جلود عويد221741023094 80  0.00

69 معيد 0ممم%19م57مرتضى عبد ا جبر حسون221741023095 81  0.00

78 معيد 0م7162م6776مرتضى غني عبد المير كطافة221741023096 82  0.00

87 معيد 7750720صفر6158مصطفى احمد فيصل عكله221741023098 83  0.00

86 معيد 0صفر9483م9180مصطفى سلمان جلود عويد221741023100 84  0.00

86 معيد 0صفر6168706977مصطفى مطشر فاضل صخي221741023101 85  0.00

81 معيد 7871880م68صفرمقتدى ورد عسكر عاشور221741023104 86  0.00

91 معيد 9796850صفر8386منتظر احمد صالح مسلم221741023105 87  0.00

79 معيد 58740م6680ممنتظر شندوخ حميد حسن221741023106 88  0.00

93 ناجح 858193839381609مهدي نعيم جابر منصور221741023107 89  87.00

83 معيد 0صفر7677صفر6168مهند حسين م نبهان221741023109 90  0.00

77 معيد 9284690م7885ميثم سالم عوده وران221741023110 91  0.00

87 معيد 0صفر83م787574ميثم سلم شنور كاظم221741023111 92  0.00

90 ناجح 748679757275551هادي طلع ناصر حسين221741023112 93  78.71

84 معيد 0م54صفر636866هاشم ناظم نعيمه حسين221741023113 94  0.00

87 معيد 0صفر7374889599يوسف لفته بداي غفله221741023115 95  0.00

المشاركون

95 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 73 22 % 23.16

 98.86

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

88 

87 

 91.36

81 

74 

73  7074 84 63 0 

65 60 66 78 47 0 

 89.04 85.71 89.19 92.86 74.60 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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