
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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 725850626351452سيف حامد عبد ابراهيم221611058023 1  64.57

96 معيد 6760654150500عبد الوهاب حسن تالي مهدي221611058027 2  0.00

92 ناجح 505065745350434م غالب م عباس221611058040 3  62.00

73 معيد 5040525350540احمد جاسم م فضيح221741058001 4  0.00

91 ناجح 877990759282596احمد حميد خلف راضي221741058002 5  85.14

90 معيد 8197930صفر96ماحمد حيدر حنون علي221741058003 6  0.00

89 ناجح 837887829673588احمد عواد كاظم خاجي221741058004 7  84.00

63 معيد 57500صفر625050احمد قيس حسين حسن221741058005 8  0.00

85 ناجح 909194919893642احمد كريم عواد علي221741058006 9  91.71

71 معيد 0م30383938واحداحمد ماجد عبود جابر221741058007 10  0.00

سبع معيد 503968500صفرتسعاسامة يونس واوي عيدان221741058008 11  0.00

92 معيد 9388650صفر92صفرحسن باسم حمود حسن221741058009 12  0.00

69 معيد 5041433138350حسن علي عزيز فضيل221741058010 13  0.00

86 ناجح 858265727459523حسنين حميد مجيد فارة221741058011 14  74.71

80 معيد 810مصفر79م86حسين اكرم جاسم صخي221741058012 15  0.00

م معيد 0صفرصفرصفرمصفرمحسين جعفر نجم عبد221741058013 16  0.00

92 معيد 730م50صفر5379حسين حيدر مطر زغير221741058015 17  0.00

92 ناجح 9799991009997683حسين رحمن شنين عبد المحسن221741058016 18  97.57

75 معيد 0صفر5052505037حسين سعدون محسن عيسى221741058017 19  0.00

صفر معيد 67710صفرصفر84صفرحسين سلم رزاق مكطوف221741058018 20  0.00

75 ناجح 685661857482501حسين عبد علي كوالي عبد221741058019 21  71.57

87 ناجح 828384698485574حسين علء حسين ثويني221741058020 22  82.00

75 معيد 500صفرمصفر5058حسين ماجد عبد الحسين كرماش221741058021 23  0.00

80 معيد 0صفر88م6383محمزة باسم فزيع عريان221741058022 24  0.00

85 ناجح 768286938076578حمزة رياض ثجيل علي221741058023 25  82.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المعرفة الهلية  للبنين
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الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 83931001009899664حمزة عبد الغفار سويلم مهوس221741058024 26  94.86

74 معيد 610م72502759ذو الفقار علء حسين كاظم221741058025 27  0.00

81 ناجح 605076685851444ساري علي شريف فجر221741058026 28  63.43

87 معيد 5370590مصفرمسجاد حليم حسين بشير221741058027 29  0.00

77 ناجح 547264505773447سجاد عدنان هاشم م221741058028 30  63.86

م معيد 0ممممممسيف الدين سلم سلمان ثويني221741058029 31  0.00

61 معيد 0م42م%535316سيف معتز هادي حسن221741058030 32  0.00

82 معيد 66650صفر51مصفرعباس عبد الكريم حسن جبر221741058031 33  0.00

73 معيد 543550370صفر58عباس هادي شمخي صياح221741058032 34  0.00

79 معيد 600م56صفر52معبد ا سلمان نعمه علي221741058033 35  0.00

80 ناجح 698781828472555علي جبار خضير حمود221741058034 36  79.29

78 معيد 5271353527530علي جمال خماط شياع221741058035 37  0.00

60 معيد 3160355326320علي حسن حنون ناصر221741058036 38  0.00

77 معيد 0صفرم58صفر6575علي رياض ثجيل علي221741058037 39  0.00

98 معيد 0م849691100معلي سعد عواد جبار221741058038 40  0.00

84 ناجح 636950507770463علي عباس جبار شيال221741058039 41  66.14

68 معيد 5679700صفر5765علي عبد الرحمن راضي شيال221741058040 42  0.00

75 ناجح 605268506650421علي عبد ا حسين علي221741058041 43  60.14

71 معيد 0صفر3356صفر64صفرعلي ناصر حسين غانم221741058042 44  0.00

58 معيد 500صفر31صفر5061غيث واثق مزعل حمادي221741058044 45  0.00

76 ناجح 647278708381524كرار حيدر هندول جاسم221741058045 46  74.86

82 معيد 5133673967500مؤمل عماد جابي جابر221741058046 47  0.00

91 ناجح 9199989910098676مؤمل مرتضى عجيل خليف221741058047 48  96.57

94 ناجح 921009810010096680مجتبى م شريف فجر221741058048 49  97.14

84 معيد 0صفرصفرصفرصفر98صفرم حيدر رحيم عبد النبي221741058049 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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2017/2016
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المعدل

الحيائي

50 معيد 0%11%13%13أربع%2819م حيدر م جلب221741058050 51  0.00

92 معيد 776767640صفر69م سعيد جويد محيل221741058051 52  0.00

97 ناجح 9010082959790651م طاهر محسن علي221741058052 53  93.00

58 معيد 200%11%2018%5018م علي كريم صباح221741058053 54  0.00

93 ناجح 969995979194665م علي مانع دغيم221741058054 55  95.00

90 معيد 0صفر8394صفر92صفرم غني سويلم مهوس221741058055 56  0.00

59 معيد 0%12صفر20صفر53%18م قاسم طعيمة طه221741058056 57  0.00

91 معيد 0صفر91صفر78صفر85مختار جون حنون علي221741058057 58  0.00

99 ناجح 849294829080621مرتضى علء مجيد فارة221741058058 59  88.71

76 معيد 230م25صفر5039مرتضى م حسن علي خزعل221741058059 60  0.00

94 معيد 0صفر6377595391مسلم علي كاطع دغيم221741058060 61  0.00

88 معيد 0صفر524255صفر50مصطفى عدنان جليل فرحان221741058061 62  0.00

88 ناجح 818390879194614مصطفى عدنان حسن جابر221741058062 63  87.71

86 معيد 0صفر5571صفر5654مصطفى كامل كريم سلمان221741058063 64  0.00

92 معيد 8589870صفر87ممصطفى م محسن سلطان221741058064 65  0.00

88 ناجح 919784989096644مصعب طالب ثجيل كاظم221741058065 66  92.00

98 ناجح 939794979389661مقتدى عمار عبد الرحمن م221741058066 67  94.43

76 معيد 5050502862270منتظر خليل عبد الواحد كاطع221741058067 68  0.00

المشاركون

68 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 43 25 % 36.76

 96.83

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

63 

61 

 80.70

57 

46 

62  6261 58 61 0 

48 38 40 45 42 0 

 77.42 61.29 65.57 77.59 68.85 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


