
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

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 585054505055406عبد ا ظافر عباس عبد ا221611040046 1  58.00

84 معيد 50640م627350علي حمد داود عبد ا221611040055 2  0.00

93 ناجح 575050655866439علي رويض عرمان لفته221611040060 3  62.71

99 ناجح 676185858283562علي سعيد شمخي فياض221611040062 4  80.29

100 ناجح 9396949794100674م احمد جبار صويح221611040073 5  96.29

80 معيد 5055554152600وسام ناظم هليل شناوه221611040096 6  0.00

89 ناجح 799398939992643احمد سالم وحيد سويلم221741040001 7  91.86

84 ناجح 586555726454452احمد سلمان علي حسين221741040002 8  64.57

88 ناجح 728388848984588احمد صادق جليل طارش221741040003 9  84.00

54 معيد 0صفرصفر50صفر2827احمد عبد المحسن علي حسين221741040004 10  0.00

م معيد 0صفر94صفرممصفراحمد مالك شبيب نعيثل221741040005 11  0.00

90 ناجح 756993738998587اسعد كريم حلو خزعل221741040006 12  83.86

94 ناجح 94989410010098678امين زوير فزع خليف221741040007 13  96.86

96 معيد 8934900صفر9791اياد هادف ريسان نزال221741040008 14  0.00

86 معيد 91960صفرصفر90مايمن عبد الكريم عبد الحسين مزبان221741040009 15  0.00

87 معيد 848582800م73بسام ياسر قاطع بهيل221741040010 16  0.00

93 ناجح 8798881009978643جاسم م منخي شريف221741040011 17  91.86

71 معيد 0صفرم5063صفر60جعفر شريف جابر سلمان221741040012 18  0.00

90 ناجح 858792869088618حبيب عادل اسماعيل مصطفى221741040013 19  88.29

81 ناجح 829384918284597حسن عاشور عوفي ساجت221741040014 20  85.29

87 معيد 650م4034مصفرحسن علي حريجه عوض221741040015 21  0.00

صفر معيد 0صفرصفر838372محسين حسن جابر حسين221741040016 22  0.00

82 معيد 0صفرم8776م82حسين داود سلمان سلطان221741040017 23  0.00

85 ناجح 697781999775583حسين رحيم ربيج حمادي221741040018 24  83.29

83 ناجح 9088799010095625حسين عاشور عوفي ساجت221741040019 25  89.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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88 معيد 750م8488ممحسين عباس داشر حسين221741040020 26  0.00

82 معيد 0صفر6777888577حسين علي شهيب جبر221741040021 27  0.00

63 معيد 400صفر22صفرم42حيدر جاسب شناوه خضر221741040022 28  0.00

83 معيد 99840صفرصفر7984حيدر عبد الجليل حسن غافل221741040023 29  0.00

77 معيد 0مصفرصفرصفرممحيدر نعيم كاظم بدر221741040024 30  0.00

صفر معيد 0صفر5651566862رضا حسين حسن جبر221741040025 31  0.00

93 معيد 0صفر948390م83رضا م محسن فجر221741040026 32  0.00

86 معيد 286250570صفر60زيد رحمن خضير شناوه221741040027 33  0.00

85 معيد 5454550صفر6064سجاد م عدنان خلف221741040028 34  0.00

79 معيد 37300صفر53م50سيف حيال طاهر عجرش221741040029 35  0.00

81 معيد 21500صفرمممضرغام م عبد الحسين جكنام221741040030 36  0.00

84 معيد 8073630صفر5551عباس محسن ناهي ضامن221741040031 37  0.00

83 معيد 0مصفر75صفرم65عبد ا صباح عكله دحام221741040032 38  0.00

82 معيد 410صفر72صفر6272عبد ا م ناصر رداد221741040033 39  0.00

م معيد 0مممم24صفرعلي احمد عبد الحسن ياسر221741040034 40  0.00

88 معيد 0صفر8186819695علي جواد مزهر نزال221741040035 41  0.00

91 معيد 78690م8279صفرعلي حسن عسكر عبيد221741040036 42  0.00

41 معيد 0أربعصفر26صفر5029علي حسين عبد شمخي221741040037 43  0.00

92 معيد 80799887880صفرعلي حسين علوان عيدان221741040038 44  0.00

95 معيد 5636692050500علي حسين نعمه عطيه221741040039 45  0.00

83 معيد 0صفرصفرم50صفر50علي خزعل ضميد خليف221741040040 46  0.00

91 ناجح 9090901009190642علي داود سلمان سلطان221741040041 47  91.71

80 معيد 2735320%393712علي رافد هلل لفته221741040042 48  0.00

85 ناجح 728775719274556علي رحمن عبيد جابر221741040043 49  79.43

85 معيد 0صفرصفر57685259علي عبد الكاظم مالح مهدي221741040044 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

صفر معيد 0صفر77صفر6750صفرعلي عزيز سلمان علي221741040045 51  0.00

91 معيد 780صفر7179صفر61علي غانم ضميد خليف221741040046 52  0.00

86 معيد 0صفر6581م6464م حسن علي بندر221741040047 53  0.00

86 معيد 78836878850مم كاظم حميد عزيز221741040048 54  0.00

92 معيد 0صفر7583807577م مجيد عبد المحسن مزهر221741040049 55  0.00

88 معيد 0صفر9284صفر87صفرمحمود صباح شاكر محمود221741040050 56  0.00

79 معيد 33370م265035مراد جاسم م خضر221741040051 57  0.00

90 معيد 9187850مم59مرتضى حسين علي حسن221741040052 58  0.00

96 ناجح 889596939588651مسلم احمد حنان حذيه221741040053 59  93.00

89 معيد 980م8194م75مسلم كريم عبد بدر221741040054 60  0.00

83 معيد 56500صفر42صفرصفرمصطفى خلف فرهود جبر221741040055 61  0.00

صفر معيد 0صفرصفر58صفر55صفرمصطفى رحمن عزيز عباس221741040056 62  0.00

90 معيد 0صفر8382صفر82ممصطفى علء حسين حمودي221741040057 63  0.00

82 معيد 5240516639500مصطفى م هادي ماشي221741040058 64  0.00

93 معيد 0صفر888775صفرممناف علي مهدي حسين221741040059 65  0.00

92 معيد 989699890م75منتظر جاسم م حسن221741040060 66  0.00

81 معيد 889799910م90موسى عباس خضير م221741040061 67  0.00

83 معيد 380صفر41صفر3534ميثم جبار لفته حسين221741040062 68  0.00

86 ناجح 909090839678613نور الدين سعد صالح عباس221741040063 69  87.57

89 معيد 69738662840صفريوسف جاسم مطشر نعيم221741040064 70  0.00

المشاركون

70 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 52 18 % 25.71

 91.94

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

62 

57 

 73.21

56 

41 

49  5960 58 61 0 

36 39 46 40 36 0 

 73.47 66.10 76.67 68.97 59.02 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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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

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


