
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 شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 ناجح 815152646752449احمد ليث عبد ا خضر221611053006 1  64.14

97 معيد 590مم545050سجاد بشير عبد الحسين م221611053047 2  0.00

87 معيد 50500م51م57علي عباس علي مشعل221611053083 3  0.00

90 ناجح 585050736150432فؤاد سلمان حيال مطير221611053095 4  61.71

91 ناجح 545050645067426هاني هاشم مظلوم حسين221611053139 5  60.86

85 معيد 5856635027500وليد حسين علي شمخي221611053142 6  0.00

83 معيد 0صفر60صفرصفر55صفراحمد فاضل كريم لبيج221741053001 7  0.00

82 معيد 8482750صفر7891احمد كريم فليح خليفه221741053002 8  0.00

80 معيد 7770740صفر8067اسامه م عواد جار ا221741053003 9  0.00

96 ناجح 949998889597667امجد قاسم كبيش بريد221741053004 10  95.29

75 معيد 7984760صفر86صفرباقر صلح عبد المير ياسر221741053005 11  0.00

83 معيد 77830مم87صفرباقر م خضر فشاخ221741053006 12  0.00

81 معيد 0صفرصفرصفرصفر6270حسن علء كاظم عبيد221741053007 13  0.00

11% معيد 0خمسم25صفر%6612حسنين رشيد محسن شلل221741053008 14  0.00

89 ناجح 9599961009784660حسين جاسم م دخيل221741053009 15  94.29

86 معيد 687370630م57حسين علي كاظم مزيعل221741053010 16  0.00

85 ناجح 929995989489652حسين وحيد مكطوف لكن221741053011 17  93.14

79 معيد 0مممم6284حيدر غالب مطشر عبيد221741053012 18  0.00

92 معيد 0م9296938493حيدر مزهر خليل نعيمه221741053013 19  0.00

85 ناجح 727482767869536خالد عواد حبتر مسير221741053014 20  76.57

90 ناجح 9495981009890665رسول قيس شعير خليف221741053015 21  95.00

88 معيد 0م89767563مرضوان عباس حسن جباره221741053016 22  0.00

56 معيد 26300%38525019زين العابدين جمال خضير عبد الحسن221741053017 23  0.00

78 معيد 500م70م6066سجاد حازم عذاب كزار221741053018 24  0.00

76 معيد 9693830صفر9588سجاد حسين عبد المير كاظم221741053019 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

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 ناجح 918992828173590سجاد حكيم جعفر برغوث221741053020 26  84.29

72 ناجح 938691917461568سجاد رسول نعيم غانم221741053021 27  81.14

97 معيد 0صفرم98م100مسجاد ضياء خميس عابدين221741053022 28  0.00

89 ناجح 798285819279587سجاد عدنان بهي مري221741053023 29  83.86

م معيد 840مصفر849373سجاد غني هاشم كاطع221741053024 30  0.00

94 ناجح 9897100979289667سيف رشاد مونس هبر221741053025 31  95.29

89 معيد 74750صفر838877عباس جليل سفيح حسن221741053026 32  0.00

93 ناجح 8996100968887649عباس خضير موازي ضعيف221741053027 33  92.71

81 معيد 670صفر8382م64عباس عبد الكاظم جعفر نعمه221741053028 34  0.00

54 معيد 5560700%18صفر85عبد ا صادق علي عبد ا221741053029 35  0.00

79 ناجح 708557835069493عبد ا صفاء حسون سلمان221741053030 36  70.43

81 معيد 800صفر80817982عبد الوهاب م عبد علي كاظم221741053031 37  0.00

79 معيد 650مصفر767989علي احسان جاسم حسين221741053032 38  0.00

92 معيد 0صفر89979810094علي طالب ظاهر امير221741053033 39  0.00

95 ناجح 9899941009796679علي عبد الحمزه عطاء بشيت221741053034 40  97.00

م معيد 500م50592454علي عبد العظيم حسين مطير221741053035 41  0.00

95 ناجح 969698938791656علي قصي خضير م221741053036 42  93.71

90 ناجح 889591998880631علي محسن جواد عذاب221741053037 43  90.14

91 ناجح 869288968678617عماد محسن حرابه داود221741053038 44  88.14

92 معيد 5442505933350كاظم جعفر كاظم غانم221741053039 45  0.00

90 معيد 65580صفرصفر77صفركاظم عبد المير عذاب سلمان221741053040 46  0.00

56 معيد 0مممممصفركمال فيصل عاجل مشلوخ221741053041 47  0.00

82 ناجح 727163865376503مالك سامي مولن كامل221741053042 48  71.86

57 معيد 0صفرمم65م28محسن علي ابراهيم جواد221741053043 49  0.00

صفر معيد 506862720مصفرم بشار شرهان عذير221741053044 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016
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الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 940صفر989999100م حسين رحم عبد الرزاق221741053045 51  0.00

73 معيد 0صفر3957285431م رشيد مجيد مطروح221741053046 52  0.00

75 معيد 750صفرصفر8180صفرم فرحان كردي خليف221741053047 53  0.00

86 ناجح 616259726578483مرتضى مجيد فنجان وادي221741053048 54  69.00

صفر معيد 0مصفر85م6782مسلم راسم م ملكط221741053049 55  0.00

78 معيد 6750335840530مصطفى رحمن بهي مري221741053050 56  0.00

70 معيد 3839405834530مصطفى رسول جابر صالح221741053051 57  0.00

64 معيد 3530310%15%3618مصطفى رشيد مجيد مطروح221741053052 58  0.00

84 ناجح 777884748674557مصطفى شيحان عواد جار ا221741053053 59  79.57

87 معيد 820صفر879799100مقتدى م حسن منشد221741053054 60  0.00

75 معيد 0م8267مم50منتظر عماد عبد الجليل سلمان221741053055 61  0.00

84 معيد 9191870م8094ميثم حمود محسن خشيني221741053056 62  0.00

93 ناجح 9497999610088667همام عبد الجبار جواد م كاظم221741053057 63  95.29

94 ناجح 989898988891665ياسر نغيمش تعيب شجر221741053058 64  95.00

89 ناجح 9797951009495667يحيى صادق جعفر برغوث221741053059 65  95.29

المشاركون

65 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 41 24 % 36.92

 94.74

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

57 

54 

 78.95

57 

45 

53  5155 50 53 0 

48 37 45 37 43 0 

 90.57 72.55 81.82 74.00 81.13 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


