
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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 50500مم5550حيدر عدنان عبد غافل221511307048 1  0.00

85 معيد 506657630م64حيدر علي منخي جثير221511307049 2  0.00

77 معيد 57550م655056مرتضى جبر سرحان تمر221511307125 3  0.00

62 معيد 500مم505051مظفر حميد غميس هبر221511307133 4  0.00

77 معيد 535050500م58ابراهيم سلم غلم جلب221741307001 5  0.00

91 معيد 0م7081م6754اثير ادهام شناوه سلمان221741307002 6  0.00

89 معيد 62610صفر502952احمد اياد كاظم عبد221741307003 7  0.00

89 ناجح 546450517550433احمد رحيم غازي لعيوس221741307004 8  61.86

91 معيد 0م5571صفر5023احمد رشيد محيل رحيمه221741307005 9  0.00

57 معيد 500صفر29273230احمد سالم بديوي غضبان221741307006 10  0.00

96 ناجح 687676705056492احمد سليم عزيز عبد الحسن221741307007 11  70.29

73 معيد 5033402250690احمد شاكر عباس شريف221741307008 12  0.00

76 معيد 5853555042720احمد شوقي صالح عبد الحسين221741307010 13  0.00

81 معيد 5075630صفر5475احمد عمار خضير لفته221741307011 14  0.00

89 معيد 0م8581م8587احمد كاظم عبد مكطوف221741307012 15  0.00

54 معيد 0صفر5351م%5819احمد كريم عبد بدر221741307013 16  0.00

م معيد 680م6552صفر55احمد كريم منصور نجم221741307014 17  0.00

م معيد 0مممممماديب جاسب كاظم شاووش221741307015 18  0.00

70 معيد 220صفر50325050ارشد حامد عبد الحسين هاشم221741307016 19  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفر81اسامه شاكر زويد شمخي221741307017 20  0.00

61 معيد 5050503956370اكرم حسين خلف جوده221741307019 21  0.00

76 معيد 5050505050270اكرم محسن كريم عبود221741307020 22  0.00

57 معيد 5041503653500انمار حبيب رجاب صالح221741307021 23  0.00

62 معيد 550صفر70356355ايمن راجي مل ياسر221741307022 24  0.00

79 معيد 0صفر74صفر576464باسم صافي عطيه خلف221741307023 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0صفرم94م100متقي عادل محسن سلمان221741307025 26  0.00

82 معيد 0م5364صفر5263ثائر شعلن كاظم جبير221741307026 27  0.00

74 معيد 0م5022503252جعفر رياض عبد الكريم علوان221741307027 28  0.00

55 معيد 3633200صفر3823جلل حربي جاسم مطرود221741307028 29  0.00

77 معيد 37410صفر535053حازم كريم صغير رحيم221741307029 30  0.00

72 معيد 5133502229290حسن راهي هليل عبد ا221741307031 31  0.00

82 ناجح 735667507184483حسن صالح هادي علي221741307032 32  69.00

53 معيد 0م6067م5057حسن عبد علي كاظم فليح221741307033 33  0.00

80 ناجح 758479877978562حسن محسن حدوان عليخان221741307034 34  80.29

66 ناجح 655068615562427حسين حريمس حسين ابو طكه221741307035 35  61.00

84 معيد 0صفر%14صفرم69صفرحسين خليل حسين عويد221741307036 36  0.00

61 معيد 6376360صفر3650حسين محسن كريم شغي221741307037 37  0.00

87 معيد 87900صفرخمس7888حمزه سالم حسن شهد221741307038 38  0.00

69 معيد 0%13%14%38312015حمزه صلح مجيد سكر221741307039 39  0.00

74 معيد 7155670صفر5075حيدر رياض هادي جولن221741307040 40  0.00

67 معيد 0ممممصفرصفرحيدر شعلن سلمان كاظم221741307041 41  0.00

89 معيد 0م8172صفرممحيدر مصدق سلمان ثويني221741307042 42  0.00

68 معيد 4122503950500حيدر هادي عيسى ثجيل221741307043 43  0.00

67 معيد 6582740%899617رسول م عبد ا غياض221741307044 44  0.00

78 معيد 310%13صفرصفر3422رضا غانم عبد ا وذاح221741307045 45  0.00

صفر معيد 0ممممصفرمرعد حسين علي دمين221741307046 46  0.00

92 معيد 880م9387مصفرزين العابدين شمخي جبير شبرم221741307047 47  0.00

66 معيد 0أربع372374صفر50زين العابدين هيثم عبد المير ميناس221741307048 48  0.00

85 ناجح 797987898292593سجاد احمد غيلن احمد221741307049 49  84.71

82 معيد 0مم83مم66سجاد علوي عبد بدر221741307050 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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اعدادية الشطرة المسائية للبنين
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الول الدور

المعدل

الحيائي

82 ناجح 765175825666488سجاد منصور كريم سعدون221741307051 51  69.71

75 ناجح 655251706669448سلم عوده هلل عنايه221741307052 52  64.00

67 معيد 5050613766290سيف جمعه جاسم حسين221741307053 53  0.00

55 معيد 330م39252828سيف علي هاشم م221741307054 54  0.00

90 معيد 750صفر73887368صالح احمد صالح فرحان221741307055 55  0.00

80 معيد 0صفر3157م5066ضياء محسن مشعل سعيد221741307056 56  0.00

65 معيد 690صفر6150م50عادل جواد كاظم نعيمه221741307057 57  0.00

85 معيد 510صفرصفر50صفر55عباس عبد الجليل حنون نصيف221741307058 58  0.00

86 ناجح 8888949110096643عباس فلح حسن عبد ا221741307059 59  91.86

65 معيد 3555520م51واحدعدنان مهدي مناحي منشد221741307060 60  0.00

50 معيد 0تسعصفرمصفر%2717عقيل صبيح جابر خليوي221741307061 61  0.00

84 معيد 536066580صفر70علء محسن جابر كيطان221741307062 62  0.00

80 معيد 5255503955310علوي هشام حسن محيبس221741307063 63  0.00

85 معيد 2340330صفر6062علي حازم جبر ربح221741307064 64  0.00

57 معيد 270%14ست25%5014علي حمود جبر ياسر221741307065 65  0.00

69 معيد 342658380%5119علي حميد كامل هلل221741307066 66  0.00

79 معيد 360مم573250علي حميد واجد عبد الرضا221741307067 67  0.00

97 ناجح 778276888489593علي عدنان مفتن طاهر221741307068 68  84.71

89 ناجح 758171617362512علي م جواد كاظم221741307069 69  73.14

80 معيد 4257507562500علي مهدي نغيمش م221741307070 70  0.00

76 معيد 5034532452520عمار حكيم كريم خليف221741307071 71  0.00

90 معيد 540مم61صفر58فراس جبار علي ياسين221741307072 72  0.00

87 ناجح 798083746766536فراس نجم عبد جبار221741307073 73  76.57

82 معيد 50626376850مقاسم جواد حمود موسى221741307074 74  0.00

م معيد 0ممممممكرار جاسم م حسن221741307075 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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اعدادية الشطرة المسائية للبنين
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الول الدور

المعدل

الحيائي

87 معيد 0%19%14%19%345012كرار داخل عيسى ظفير221741307076 76  0.00

56 معيد 0%11تسعمثمان3463كرار محسن مجيد عبد ا221741307077 77  0.00

74 معيد 7957560ماثنتان54ماجد سريح حسن كاطع221741307078 78  0.00

61 معيد 0%18%11%15%352216مالك علي عبد هبيل221741307079 79  0.00

82 معيد 5063314133500م تقي رحيم هاشم عليوي221741307080 80  0.00

72 معيد 0م3438م5055م جبار صبيح عبد ا221741307081 81  0.00

90 ناجح 697255726751476م جواد كاظم محيسن221741307082 82  68.00

75 معيد 0صفرم20مصفر40م خليل كاظم حسن221741307083 83  0.00

86 معيد 35630%63505313م عبد النبي حمدان عبود221741307084 84  0.00

89 معيد 0ممصفرمم51م عيسى علي مانع221741307087 85  0.00

72 معيد 0صفر50صفر525452م فتحي عيسى م221741307088 86  0.00

69 معيد 4139283435310م كامل جويد بند221741307089 87  0.00

84 معيد 5267504041390م لطيف حسين علي221741307090 88  0.00

75 معيد 33330%33504117م مجيد كريم كتاب221741307091 89  0.00

86 معيد 500صفر63م%7618م محيسن وزيم م221741307092 90  0.00

82 معيد 5651562650500م نتيش عوض حنتوش221741307093 91  0.00

34 معيد 0ممصفرصفر2737مرتضى ناظم مطر عبد221741307094 92  0.00

56 معيد 3550400م3058مصطفى خالد حسين سلمان221741307095 93  0.00

صفر معيد 5670740اثنتانصفر65مصطفى عبد الحسين لويذ نابت221741307096 94  0.00

58 معيد 21330%41303717مصطفى كريم ابراهيم جبر221741307097 95  0.00

83 ناجح 748480818083565مصطفى كمال سلمان علي221741307098 96  80.71

79 ناجح 535050655660413مصطفى محسن علي موسى221741307099 97  59.00

89 معيد 870مصفر80عشر82مصطفى م حسن سلمان221741307100 98  0.00

80 معيد 0م41صفر563842مصطفى نجم عبد ا مطر221741307101 99  0.00

88 معيد 0صفرم50م5750منير م عبد الحسين جكنام221741307102 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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اعدادية الشطرة المسائية للبنين
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الحيائي

90 معيد 6274544050550نزار خضير زويد شمخي221741307103 101  0.00

صفر معيد 5187727168770نوفل مانع متعب عبد221741307104 102  0.00

91 معيد 0صفرمصفرمصفر84هاني عدنان هاشم حسين221741307105 103  0.00

63 معيد 3450404150320وسام احمد شاهي رداد221741307106 104  0.00

78 معيد 5455623026320م اياد محيسن علي221741307107 105  0.00

المشاركون

105 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 90 15 % 14.29

 93.88

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

98 

92 

 75.79

95 

72 

93  8093 84 85 0 

54 49 45 54 47 0 

 58.06 61.25 48.39 64.29 55.29 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


