
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 القيثارة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 5050533339500حسن عجه حاوي خنجر221611051021 1  0.00

97 معيد 6653664062500حسنين ناصر حسين شوك221611051025 2  0.00

72 ناجح 505056506460402حسين عجه حاوي خنجر221611051032 3  57.43

93 ناجح 595050506065427علي كريم رحم راضي221611051076 4  61.00

89 معيد 0صفر717973مصفرابراهيم حاكم غالب كاظم221741051001 5  0.00

84 معيد 505061500صفر53احمد حميد خضير عباس221741051002 6  0.00

92 معيد 72860م656877احمد حميد مظلوم عويز221741051003 7  0.00

85 ناجح 505050505752394احمد موسى عبيد هدابي221741051005 8  56.29

95 ناجح 869993979890658باقر مهدي حسن حربي221741051006 9  94.00

95 معيد 0م93949492100جبر علي جبر كربول221741051007 10  0.00

100 معيد 0صفر94صفر9610090جعفر عادل عيدان م221741051008 11  0.00

65 معيد 3834420%375111جعفر هادي محسن فرج221741051009 12  0.00

87 معيد 63650م8085محازم م نعيمه سفير221741051010 13  0.00

85 معيد 0م51مصفرممحامد ساجت جواد كاظم221741051011 14  0.00

79 معيد 6151417257530حسن فليح حمود خنجر221741051012 15  0.00

92 معيد 90580صفر705753حسن ناصر هلل مشاري221741051013 16  0.00

95 ناجح 8386978910082632حسنين احمد تفاح بجاي221741051014 17  90.29

78 معيد 0م31%5018مصفرحسين احمد رزوقي فتاح221741051015 18  0.00

89 ناجح 715779657663500حسين جباري حمزه جار ا221741051016 19  71.43

91 معيد 737395920م85حسين شنان كاظم صالح221741051017 20  0.00

94 معيد 0صفر5050502420حسين عبد ا عذاب هدام221741051018 21  0.00

94 معيد 0م7250503474حسين مذبوب حسين لفته221741051020 22  0.00

89 معيد 0مصفر5023مصفرحسين موسى فليح حميدي221741051021 23  0.00

90 معيد 0صفر56505565صفرحسين ناظم محيسن علي221741051022 24  0.00

92 معيد 0م95100م9493حمزه حيدر غركان لويص221741051023 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 القيثارة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 897692838873594حيدر حسين علي عايد221741051024 26  84.86

95 معيد 620صفر67636264حيدر خالد عبد الواحد كاظم221741051025 27  0.00

95 معيد 0صفر95100صفر9495خلف ساجت حمزه ساير221741051026 28  0.00

80 معيد 53500م683656راضي ماجد مظلوم عويز221741051027 29  0.00

88 معيد 787997710م79سجاد حسن عليوي م221741051029 30  0.00

95 ناجح 9698100999794679سلم م عطشان داود221741051030 31  97.00

94 معيد 0صفر708484م64سيف حسين صلبوخ عبود221741051031 32  0.00

88 معيد 0صفر79صفر82مصفرصلح حسن عبد الساده جبير221741051032 33  0.00

80 معيد 560صفر31صفرم54ضياء حسين يوسف سعيد221741051033 34  0.00

82 معيد 0صفر959992صفر90ضياء ناصر غركان لويص221741051034 35  0.00

97 معيد 0صفر797488صفر70عبد الكريم محمود عباس وناس221741051035 36  0.00

86 ناجح 505058517766438عبد ا عبد الرزاق كنبر حمدان221741051036 37  62.57

100 ناجح 959910010010098692عبد ا م عطشان داود221741051037 38  98.86

صفر معيد 0صفر98958694100علي حامد ياسر جبر221741051038 39  0.00

صفر معيد 920صفر961009598علي حليحل جبر كريم221741051039 40  0.00

96 ناجح 951001009210096679علي عامر عبد فزع221741051040 41  97.00

92 معيد 730مصفر92م66علي عبد الصاحب ياسر عبد الحسين221741051041 42  0.00

صفر معيد 0ممم79ممعلي يعرب ماجد توفيق221741051042 43  0.00

89 ناجح 585854758162477عماد راشد خالد كشيش221741051043 44  68.14

91 معيد 0صفر6551697068عيسى م عطا سالم221741051044 45  0.00

97 معيد 7785780م80مكاظم جواد كاظم عكار221741051045 46  0.00

95 ناجح 626173886771517كاظم مهدي عبيد فضاله221741051046 47  73.86

95 ناجح 9697999710096680كرار م حسن عبد221741051047 48  97.14

92 معيد 820م57687381كرار نجاح طعيمه حمادي221741051048 49  0.00

90 معيد 0صفر6550608787كريم علي حسين طعيمه221741051049 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 القيثارة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 615850570صفر53لطيف راضي حسن عبد221741051050 51  0.00

صفر معيد 0ممممصفرممؤمل سعدون كاظم فرج221741051051 52  0.00

90 معيد 9178880مصفر87مؤمل عبد الرضا كاطع مشكور221741051052 53  0.00

94 ناجح 859292878778615مؤمل علي عطوان حسين221741051053 54  87.86

95 معيد 0صفر6167525062مؤمل م كريم عذيب221741051054 55  0.00

90 معيد 0صفر7270635158م باقر عمار ياسر حسين221741051055 56  0.00

79 معيد 0صفرم23%505119م بشير ناصر زاير حسن221741051056 57  0.00

87 معيد 958696900م95م جمعه وجعان نيس221741051057 58  0.00

84 ناجح 546064695268451م حسين ياسر خزن221741051058 59  64.43

90 معيد 91770صفر69م70م رحم ساجت والي221741051059 60  0.00

93 معيد 0صفرصفرصفر857486م عزيز لفي لفته221741051060 61  0.00

81 معيد 23500اثنتان53م50م علي خليل حطحوط221741051061 62  0.00

م معيد 0ممممممم علي دويح ماضي221741051062 63  0.00

85 ناجح 576370505059434م نعيم مهدي صالح221741051063 64  62.00

86 معيد 5053505751250مرتضى عبد ا عطوان جسام221741051064 65  0.00

96 معيد 0صفر738275صفر64مرتضى مهدي عذيب علي221741051065 66  0.00

92 معيد 0صفر8683مم79مصطفى ثامر عوده م221741051066 67  0.00

98 ناجح 939998989399678مهدي صلح علي عذيب221741051067 68  96.86

87 معيد 0م819184م74نجاح ثامر كريدي فرهود221741051068 69  0.00

85 معيد 0صفر746568م56نعيم عامر فليح حميدي221741051069 70  0.00

97 ناجح 696664607760493يوسف ناهي مزهر جول221741051070 71  70.43

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 القيثارة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

71 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 52 19 % 26.76

 93.94

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

66 

62 

 90.16

61 

55 

49  6160 61 57 0 

41 55 46 52 36 0 

 83.67 90.16 76.67 85.25 63.16 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


