
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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 686156606265463احمد كاظم صبار جاسم221611077007 1  66.14

57 ناجح 655050505078400سجاد جواد كاظم علي221611077036 2  57.14

93 ناجح 866868775690538سجاد حسين سلمان شمخي221611077037 3  76.86

58 معيد 7850505054330كرار حليم خلف جبر221611077082 4  0.00

90 معيد 5050505022860م سهيل نجم صالح221611077089 5  0.00

85 ناجح 8589961009893646ابراهيم م حسن علي221741077001 6  92.29

صفر معيد 730صفر80607472احمد حازم مجيد داغر221741077002 7  0.00

89 ناجح 749087979788622احمد عادل نعمة حسين221741077003 8  88.86

88 ناجح 757969848272549احمد كاظم عوض دهش221741077004 9  78.43

صفر معيد 0صفر97صفر879899احمد محسن حسين علي221741077005 10  0.00

68 معيد 0صفرصفرصفرصفر%17صفراحمد وسام نايف عدنان221741077006 11  0.00

94 معيد 0صفر958999صفر91امير سرحان حنين بنوش221741077007 12  0.00

65 معيد 240صفرصفر502425امين رحيم محيبس نجم221741077008 13  0.00

83 معيد 380صفرم655559ايمن عزران كاظم عبيد221741077009 14  0.00

85 معيد 790صفر6967صفر70باقر عبد الرحمن م حسان221741077010 15  0.00

م معيد 961009894860مبلل م حسن عارف ياسر221741077011 16  0.00

69 معيد 0صفرصفرمصفر5635بندر جميل جوده منشد221741077012 17  0.00

82 ناجح 815054726659464جعفر جاسم م شمخي221741077013 18  66.29

67 ناجح 596364575057417حسين تعبان كريم منصور221741077014 19  59.57

74 ناجح 715586958879548حسين جواد كاظم جاسم221741077015 20  78.29

صفر معيد 0صفرصفر505056صفرحسين حليم شياع خضر221741077016 21  0.00

61 معيد 0مصفر5461صفر64حسين علي م علي221741077017 22  0.00

91 ناجح 799692678684595حسين عماد خضر مجبي221741077018 23  85.00

79 ناجح 909188799495616حسين غني عزيز عبيد221741077019 24  88.00

85 ناجح 939694879694645حسين م مكطوف عبد ا221741077020 25  92.14

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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 6133602351680حسين معله جابر كاظم221741077021 26  0.00

87 ناجح 8190958710084624حسين موحان سلمان فرحان221741077022 27  89.14

م معيد 0صفر87919492100حمزة مجيد خيون عبد الرضا221741077023 28  0.00

82 معيد 505670750م59حيدر احمد عبد علي ساجت221741077024 29  0.00

93 ناجح 9396929710081652حيدر عباس عبيد عبد ا221741077025 30  93.14

83 معيد 0صفر807184م59رحمن عبد الرضا كاطع عليوي221741077026 31  0.00

87 معيد 7894790مصفر80رسول راضي ثجيل كاظم221741077027 32  0.00

96 معيد 93850صفر859689زين العابدين علي باكيت منهل221741077028 33  0.00

93 ناجح 617185868691573سجاد حميد عزيز حسن221741077029 34  81.86

91 ناجح 795055807961495سجاد عبد الكريم كامل حسان221741077030 35  70.71

82 معيد 50657871650صفرسجاد م كاظم العيوس221741077031 36  0.00

64 معيد 0صفر293139%18صفرسجاد مطشر موسى كريم221741077032 37  0.00

74 معيد 580م4059م50سجاد مهدي جواد عبد الحسن221741077033 38  0.00

86 ناجح 869298889782629سعيد نايف صالح دغش221741077034 39  89.86

93 معيد 96970صفر969598سيف الدين حيدر محسن مجيد221741077035 40  0.00

96 معيد 0صفر98صفر9389مسيف سلم جعفر شريف221741077036 41  0.00

90 معيد 6763385033500عباس حيدر راشد حطحوط221741077037 42  0.00

85 معيد 850ممم8496عباس عادل سكران راضي221741077038 43  0.00

90 ناجح 676771805075500عبد الرزاق عبد الحسن م خضير221741077039 44  71.43

90 معيد 0صفر8282م91معبد ا محسن عبد علي اسماعيل221741077040 45  0.00

80 معيد 0مممممصفرعصام م فهد صالح221741077041 46  0.00

94 ناجح 889392869594642عقيل فرج نور مهدي221741077042 47  91.71

90 معيد 5056700م7550علي بشار جبار علي221741077043 48  0.00

87 معيد 840صفر72566359علي جابر م داود221741077044 49  0.00

88 ناجح 846677749079558علي جاسم م شمخي221741077045 50  79.71

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 :3
ذي قار

ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0صفر7182687488علي حسين جبير عجيل221741077046 51  0.00

93 معيد 0صفر7072ممصفرعلي حميد عزيز صاطي221741077047 52  0.00

97 ناجح 9496979410096674علي رياض لطيف جاسم221741077048 53  96.29

75 معيد 340صفر62415050علي ستار عايد بادي221741077049 54  0.00

96 ناجح 969891909992662علي شنان عبد الحسين رويعي221741077050 55  94.57

79 معيد 0صفر83صفر778576علي صبار حسين خلف221741077051 56  0.00

84 معيد 770م68م7570علي غالب تركي حامد221741077052 57  0.00

88 معيد 79860صفر818788علي كريم وحيد عداي221741077053 58  0.00

67 معيد 0صفرم54م50صفرعلي مسير كعيد سلطان221741077054 59  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفر89مكرار حيدر كاطع راضي221741077055 60  0.00

83 معيد 860صفر84638268كرار نعيم منهل عذاب221741077056 61  0.00

89 معيد 0صفر7661667769ليث مجيد عزيز حسن221741077057 62  0.00

81 معيد 0مصفرصفر809560مؤمل اكرم حسن حمد221741077058 63  0.00

صفر معيد 627066500صفر65مؤمل كاظم شهيد حسين221741077059 64  0.00

89 معيد 0صفر75صفر837768مجتبى عربي ريسان عبد علي221741077060 65  0.00

85 ناجح 739582769592598مجتبى م قاسم خليل221741077061 66  85.43

76 ناجح 705061716559452مجيد سعود عزيز مجيد221741077062 67  64.57

85 معيد 950مصفرصفر7978م اكوين شعيوط خلف221741077063 68  0.00

87 معيد 500صفر3750صفر55م تقي جليل دليف كاظم221741077064 69  0.00

85 معيد 93100970صفر8595م جودة فليح دبيس221741077065 70  0.00

صفر معيد 0ممصفرمممم حسين طالب كاظم كيطان221741077066 71  0.00

68 معيد 0صفر9083صفر7790م حسين علي محيسن221741077067 72  0.00

77 معيد 5057505040360م راضي حران عجيل221741077068 73  0.00

88 ناجح 91969710010067639م عبد المير شلفاط سعيد221741077069 74  91.29

79 معيد 0م6960685958م عقيل م قاسم221741077070 75  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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 867275810ممم علي انور هاشم صيهود221741077071 76  0.00

87 ناجح 838791619773579م علي سدخان ورش221741077072 77  82.71

م معيد 0مم71مم27م ناصر حسين عبد221741077073 78  0.00

84 معيد 530صفر50صفر6550مرتجى احمد رمضان ناصر221741077074 79  0.00

52 معيد 260%2411تسع2922مرتجى كريم حميد حسين221741077075 80  0.00

84 معيد 0م%6242503919مسلم رحيم وحيد جابر221741077076 81  0.00

84 ناجح 888592869490619مسلم نعيم عكيب فضالة221741077077 82  88.43

م معيد 75850صفر767060مصطفى احمد حسن حميدي221741077078 83  0.00

93 ناجح 9396979210099670مصطفى مجيد ياسر حسين221741077079 84  95.71

71 معيد 0صفر2225صفر64صفرمصطفى ناظم صبار جاسم221741077080 85  0.00

84 معيد 7769840م88صفرمنتظر سرحان منشد عبد221741077081 86  0.00

90 معيد 0صفر100صفر939792منتظر سعد ضاحي صبيح221741077082 87  0.00

82 معيد 94960صفرمم89منتظر منعثر مبارك سنام221741077083 88  0.00

76 معيد 0صفرم83739168منصور نايف صالح دغش221741077084 89  0.00

92 معيد 1001000صفر848994مهدي جبار وحيد جابر221741077085 90  0.00

76 معيد 0مممم6450مهدي صلح عبد الكريم يونس221741077086 91  0.00

79 ناجح 786579838378545مهند كاظم صالح غياض221741077087 92  77.86

81 معيد 35500صفر623356هيثم حميد شياع خضر221741077088 93  0.00

المشاركون

93 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 64 29 % 31.18

 91.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

84 

77 

 86.59

82 

71 

79  7583 78 80 0 

64 61 60 56 54 0 

 81.01 81.33 72.29 71.79 67.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


