
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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 ناجح 555156675771443احمد علي صالح م221611039013 1  63.29

100 ناجح 645760556351450حسين عبد علي سلطان ليهوب221611039056 2  64.29

96 معيد 7050594059550صادق شهيد حسن عامر221611039080 3  0.00

93 معيد 5250503150590كاظم عباس عبود حسب221611039119 4  0.00

93 معيد 50500%61665013كرار صادق كاظم علي221611039120 5  0.00

88 ناجح 637250506550438أسامة غانم ضايف سلطان221741039001 6  62.57

88 معيد 0صفرم60صفرصفر60ابا ذر احمد كامل ابو ضريس221741039002 7  0.00

98 معيد 500م%19م6182اثير ابراهيم عبد عباس221741039003 8  0.00

85 معيد 0صفر5161م5431احمد برزان خضير كاظم221741039004 9  0.00

89 معيد 700مم725040احمد رزاق ناصر بدر221741039005 10  0.00

96 معيد 6567550م5653احمد عادل شعلن شدود221741039007 11  0.00

93 معيد 5256503865750احمد علي سعدون عجيمي221741039008 12  0.00

86 ناجح 656353505767441احمد فاضل علي صالح221741039009 13  63.00

95 معيد 6230545177500اسعد عباس عبود حسب221741039010 14  0.00

89 معيد 3859340مصفر61اكرم ميثم شريف يوسف221741039011 15  0.00

72 ناجح 827972699077541امير حاكم عبد الحسين عبد الكريم221741039014 16  77.29

82 معيد 80660صفر73صفر76باقر عبد المير نعمه عيسى221741039016 17  0.00

88 ناجح 867580607278539توفيق عبد الحسن غلطة حمد221741039017 18  77.00

89 معيد 0صفر5769مصفر70حارث جبار شنون ريسان221741039018 19  0.00

93 معيد 6185600مصفر68حسن احمد رزيج م221741039019 20  0.00

98 معيد 0م5582م5873حسن علوان حسن عذافه221741039021 21  0.00

94 معيد 820م67م7976حسن علي قاسم كطافه221741039022 22  0.00

94 معيد 0صفر97مصفر8390حسن عماد ياسر عبد221741039023 23  0.00

94 معيد 0صفرم68صفرصفر73حسن فالح م فرهود221741039024 24  0.00

95 معيد 92870صفرمصفر87حسين اكرم صكبان كريم221741039025 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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 696254778078514حسين جبار شنيار دهيش221741039026 26  73.43

91 معيد 500مصفر655035حسين جواد حسن عطشان221741039027 27  0.00

96 ناجح 696358636773489حسين عبد الخضر عطشان محيسن221741039028 28  69.86

99 معيد 850م82م7980حسين عبد العظيم عبد المير ضاحي221741039030 29  0.00

90 معيد 0صفر7891846499حسين عكاب ضايف صبر221741039031 30  0.00

89 معيد 515060420صفر66حسين علي م فرهود221741039032 31  0.00

م معيد 0ممممممحسين مالك عبد حسين221741039035 32  0.00

85 معيد 360م3029صفر59حيدر م علي حسين جابر221741039036 33  0.00

95 معيد 640ممصفر7788حيدر منذر صالح م221741039037 34  0.00

97 معيد 0صفر7593مصفر91رضا يسر مشلول صنكور221741039038 35  0.00

89 معيد 500صفر72385750سجاد صباح عبد ا سويجت221741039039 36  0.00

97 معيد 38500صفر687450سجاد فالح حسن عبد المحسن221741039040 37  0.00

83 معيد 320م33%14صفر53سجاد فلح شاطي جابر221741039041 38  0.00

98 معيد 260صفر27%565619سلم م نعيم حسين221741039042 39  0.00

94 ناجح 877264629081550عباس برهان سعدون ذريب221741039044 40  78.57

98 ناجح 736963508074507عباس جبار شاتي حمادي221741039045 41  72.43

92 ناجح 655654507750444عباس جميل ادريس عطشان221741039046 42  63.43

87 ناجح 595863626358450عباس عبد الكريم فاخر مظلوم221741039047 43  64.29

96 معيد 6584730مصفر75عباس عدنان علي صالح221741039048 44  0.00

92 معيد 0صفرم5363صفر69عباس م هاشم فرعون221741039049 45  0.00

91 معيد 0صفر5660م7033عباس موحان حسن عذافة221741039050 46  0.00

68 معيد 260صفر29صفرصفر59عباس نعيم كاظم عبيد221741039051 47  0.00

89 معيد 790م80م7668عبد الرحيم م حنون فرج221741039052 48  0.00

86 معيد 100920صفر928794عبد ا عماد عبد عجيمي221741039053 49  0.00

84 معيد 740مصفر7043صفرعبد ا محسن غيثان عجة221741039054 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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 0%17م62292126عقيل رزاق شتيوي مري221741039055 51  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرمصفر63عقيل قاسم حنون هاشم221741039056 52  0.00

74 معيد 0صفر5054م6451علي صبر خضير كاظم221741039058 53  0.00

71 معيد 0صفر87صفر727080علي عبد الهادي جاسم م221741039059 54  0.00

84 معيد 0صفر58صفر50صفر62علي عوده رزيج غافل221741039060 55  0.00

91 معيد 7470560مصفر77علي عيسى صالح عيسى221741039061 56  0.00

93 معيد 0ممصفرمصفر86علي محسن هويف جلود221741039062 57  0.00

93 معيد 0صفرم50مصفر50علي م عبد ا سبتي221741039063 58  0.00

91 معيد 0صفرم50م70معلي م عذافه عليوي221741039064 59  0.00

94 ناجح 867473679182567علي وليد خير ا وهيب221741039066 60  81.00

71 معيد 0%17مصفرصفر5260فؤاد جاسب عبد طالب221741039067 61  0.00

م معيد 0ممممممكرار رزاق جابر خليف221741039069 62  0.00

98 معيد 0صفرصفر50صفر50مكرار عامر عبد ا م221741039070 63  0.00

93 معيد 6088690م7964مؤمل حيدر ريكان خيون221741039071 64  0.00

83 معيد 584039500صفر76محسن م محسن جاسم221741039073 65  0.00

56 معيد 0ستم%13ثمان5032م جاسم م خيون221741039074 66  0.00

89 معيد 570صفر57مصفر68م طالب ريكان خيون221741039075 67  0.00

96 معيد 830م92مصفر79م طعمه جثير رميض221741039076 68  0.00

88 معيد 0صفر5058صفر50مم عادل جعفر صيهود221741039077 69  0.00

100 معيد 0صفرم939692100م عبد الحسين رهيوط مكطوف221741039078 70  0.00

92 معيد 0مصفر52صفر5052م علي م طاهر221741039079 71  0.00

87 معيد 225750410صفر50م علي موسى حسين221741039080 72  0.00

95 معيد 400م5050صفر65م يوسف يعقوب كريم221741039082 73  0.00

93 معيد 610م67504259مصطفى م ثجيل عيسى221741039085 74  0.00

90 ناجح 686072607676502مصطفى م حسب عبد ا221741039086 75  71.71

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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0م60885090ممنتظر عبد المهدي صويل غانم221741039087 76  0.00

89 معيد 620م6236صفر67منتظر فاضل كاظم م221741039088 77  0.00

96 معيد 860صفر85مم89ميثم جميل شعيبث عاشور221741039090 78  0.00

91 ناجح 887381668785571وائل رياض نعيم عليوي221741039091 79  81.57

93 معيد 6257505870370يقين لقمان حسين علي221741039092 80  0.00

المشاركون

80 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 65 15 % 18.75

 98.63

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

73 

72 

 98.55

69 

68 

72  4970 49 68 0 

41 30 48 39 39 0 

 56.94 61.22 68.57 79.59 57.35 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


