
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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 معيد 670%6711خمس7472علي غفار ياسر خضر221611067085 1  0.00

91 ناجح 545060505766428يونس حميد ديان عبيد221611067157 2  61.14

86 ناجح 909683848772598احمد عبد المير نعمه داود221741067002 3  85.43

86 ناجح 899296898681619احمد علوي غافل غضيب221741067003 4  88.43

90 ناجح 8798100897782623احمد كريم دينار م221741067004 5  89.00

90 معيد 0مممصفر83ماحمد كريم كمر عبد ا221741067005 6  0.00

76 معيد 0صفر7365صفر69ماسماعيل نوري علي حمدان221741067006 7  0.00

96 معيد 9597960م96صفراكرم صحن عذاب حذيه221741067007 8  0.00

73 معيد 71640صفر8481صفربرغش عواد حبتر مسير221741067008 9  0.00

م معيد 0ممممممحاتم عامر فرحان فزاع221741067009 10  0.00

76 معيد 24380%36502115حسين احمد حسين علي221741067011 11  0.00

79 ناجح 707690849372564حسين ثامر زويد عليوي221741067012 12  80.57

88 معيد 620م60705455حسين جمال لفته زويد221741067013 13  0.00

87 ناجح 929999899880644حسين غالي غجير شنان221741067014 14  92.00

صفر معيد 0مصفرصفرعشرمصفرحسين هاشم فرج حمد221741067016 15  0.00

63 معيد 5429500%505017حمزه رحيم حسن سهر221741067017 16  0.00

77 ناجح 828894828279584حمود سلمان كاطع لهمود221741067018 17  83.43

96 ناجح 95100100100100100691حيدر حسين حميد م221741067019 18  98.71

89 ناجح 536881505762460حيدر علي هليل جار ا221741067021 19  65.71

70 معيد 0مم50393751رسول غلطان منصور عاجل221741067022 20  0.00

98 ناجح 9998100959498682رضا عبد العظيم ناصر حسين221741067023 21  97.43

86 ناجح 889492859781623زناد مجبل زعال زراك221741067024 22  89.00

95 ناجح 526986505356461سجاد ناصر حسون ساجت221741067025 23  65.86

87 معيد 0صفر59100855970سجاد وسام نعيم كطل221741067026 24  0.00

89 معيد 8879880صفر7070سرمد عوده خلف سايب221741067027 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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016
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067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 0صفر6664صفر5058صادق رحيم موسى سلمان221741067030 26  0.00

85 ناجح 617487867665534ضياء حسين عيسى انفيلي221741067032 27  76.29

93 ناجح 9293100999790664عبد ا فيصل مزعل والي221741067034 28  94.86

89 ناجح 969897959690661عقيل سامي عيسى انفيلي221741067035 29  94.43

93 ناجح 94100989998100682علي جمال لفته زويد221741067036 30  97.43

84 ناجح 849796959681633علي غدير راشد بدح221741067038 31  90.43

72 ناجح 546378626261452علي لفته حسوني ثامر221741067039 32  64.57

94 ناجح 767791877564564علي م كريم سهيل221741067040 33  80.57

82 ناجح 757193798661547علي ناجي نعيم هدهود221741067041 34  78.14

51 ناجح 515850796453406علي هادي خواف عبد الخضر221741067042 35  58.00

89 معيد 0م7871947383عمار ياسر تبن عرد221741067043 36  0.00

81 معيد 72768284750معمر علوي غافل غضيب221741067044 37  0.00

84 معيد 330م50665241فارس طالب شهاب كاظم221741067046 38  0.00

81 ناجح 506292917862516فاضل ساجت شناوه منصور221741067048 39  73.71

91 معيد 0صفر949310010099كرار حميد خفيف كريم221741067049 40  0.00

86 معيد 0صفر8594838880كرار عطا ناصر نايف221741067050 41  0.00

78 معيد 582125220صفر50م صادق مهدي صالح محسن221741067051 42  0.00

85 معيد 0صفرم83صفر7479م نعيم كمر عبد ا221741067052 43  0.00

86 ناجح 608076817282537مسلم عادل لطيف فندي221741067054 44  76.71

90 معيد 0صفر88100989496مسلم عبود عايش عبود221741067055 45  0.00

89 معيد 5070573734500مسلم م ياس خضير221741067056 46  0.00

83 معيد 3750405056580مشتاق طالب حسون كطل221741067057 47  0.00

87 ناجح 645973796582509مشعان حشيم حسن علي221741067058 48  72.71

86 ناجح 727583687771532مصطفى م جحيل سفيح221741067061 49  76.00

90 معيد 9898860صفر96ممهدي صلح رسن جابر221741067062 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الحيائي

83 معيد 0صفر7988صفر8190يحيى دحام ظفير صخر221741067065 51  0.00

79 معيد 0صفر6266426660يحيى ناظم عبد خنجر221741067066 52  0.00

المشاركون

52 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 27 25 % 48.08

 97.96

الممتحنون
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نسبة النجاح

49 

48 
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45 
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 95.83 72.92 87.50 88.64 73.33 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


