
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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 505261555451403علي احمد علي حسن هليل221611030071 1  57.57

93 ناجح 829381627991581ليث لفته راشد شنيف221611030098 2  83.00

84 معيد 7382720صفر7089احمد لطيف غالي كاطع221741030001 3  0.00

82 معيد 0مصفرصفرصفر71صفرالمقتدى عقيل عبد الحسن فلفل221741030002 4  0.00

89 معيد 740%837913%14صفرامجد كاظم عبد النبي جبار221741030003 5  0.00

91 معيد 870م956871مامين وحيد خلف تقي221741030004 6  0.00

87 معيد 79790م70صفر69جواد كاظم مهيهي سهل221741030005 7  0.00

87 معيد 0مصفرمصفرم54حسن علي عبد كبر221741030006 8  0.00

97 معيد 0صفر100صفر919999حسين جبار جبل عبد العزيز221741030007 9  0.00

94 معيد 95790صفر7992100حيدر مؤيد هندي عبد ا221741030008 10  0.00

91 معيد 0صفر90صفر8787صفرزكريا كريم عبد فزع221741030009 11  0.00

95 معيد 920صفر95م8794زين العابدين زيد حمد نوري221741030010 12  0.00

70 معيد 0مصفرمصفر5062سجاد عماد كاظم مرموص221741030011 13  0.00

69 معيد 55400مصفر6156ضياء جواد علي ظاهر221741030012 14  0.00

85 ناجح 678257737777518طالب عبد الحسين مطيلب جابر221741030013 15  74.00

96 معيد 0صفر8899صفر8794عباس خالد راضي هداد221741030014 16  0.00

93 معيد 0صفر8576صفر88صفرعباس عبد الرحمن شايع عكال221741030015 17  0.00

83 ناجح 627859768769514علي شعلن كباشي سلطان221741030016 18  73.43

97 ناجح 88100979698100676علي عصام عوده طعيمه221741030017 19  96.57

83 معيد 69780صفر685169علي مهدي خلف عبيد221741030018 20  0.00

81 معيد 0صفرصفرصفر677187غدير رشاد عبهول ندهان221741030019 21  0.00

83 معيد 5063245066640غيث طعيمه صيوان ناصر221741030020 22  0.00

85 معيد 390م50مصفر50كرار حمد خليف عوده221741030021 23  0.00

88 ناجح 799175908682591مالك خليل ابراهيم م221741030022 24  84.43

94 ناجح 809365837979573مجتبى بشير عبد الجبار حسن221741030023 25  81.86

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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 0مصفرصفرم97مم علي حسين سلمان221741030025 26  0.00

88 ناجح 666374556554465م لعيبي حسن هليل221741030026 27  66.43

98 ناجح 679369819792597مرتضى حسن شاكر سفيح221741030027 28  85.29

85 معيد 0مممصفرصفرصفرمرتضى حسين عبد خليفه221741030028 29  0.00

89 ناجح 839073828395595مرتضى غني صخي جوده221741030029 30  85.00

صفر معيد 0مصفرمصفرمممصطفى اسماعيل منصور تمن221741030031 31  0.00

95 معيد 940عشرصفر9299صفرمصطفى رشيد محيل فجر221741030032 32  0.00

صفر معيد 0صفر54صفر9259صفرمصطفى عمار هادي محي221741030033 33  0.00

95 ناجح 939910010010092679مصطفى مؤيد هندي عبد ا221741030034 34  97.00

95 معيد 790م998566ممصطفى م خلف تقي221741030035 35  0.00

95 معيد 88910صفر828996مهدي جبار خضير حوذان221741030036 36  0.00

المشاركون

36 
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 94.12

الممتحنون

الناجحون
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 87.50 67.74 64.29 70.00 71.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


