
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 التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 646850616861457مصطفى عبد الحسين زغير جساس221611310071 1  65.29

67 معيد 0صفر5353205035احمد جاسم شاكر كريم221741310001 2  0.00

78 معيد 3775630مصفر61احمد حسن احمد جالي221741310002 3  0.00

81 معيد 0صفر7352623055احمد مالك م محسن221741310004 4  0.00

83 معيد 0صفر6856555151احمد ناظم ثامر سعدون221741310005 5  0.00

89 ناجح 677162556969482احمد هاشم عطشان ضيدان221741310006 6  68.86

73 معيد 5250376041550امير حسين خيون شيحان221741310007 7  0.00

75 معيد 5940682858590امير وحيد كاصد منهل221741310008 8  0.00

80 معيد 0صفر6056345058انور كامل عبد حسين221741310009 9  0.00

65 معيد 0ممستصفر52مجعفر هاشم م جعفر221741310012 10  0.00

87 معيد 680صفر6982صفر83جهاد عادل ناهض منشد221741310013 11  0.00

صفر معيد 0مممصفر5756جواد كاظم عبد الحسين محيل221741310014 12  0.00

80 معيد 6782315034590حسن حيدر حميد عوده221741310016 13  0.00

89 معيد 840صفر84صفر80محسن شاكر حسين فضاله221741310017 14  0.00

80 معيد 350صفر52413134حسن شاكر حمود خويط221741310018 15  0.00

83 معيد 6055433555530حسن نعيم عبد علي مطير221741310020 16  0.00

76 معيد 5822522450560حسنين عبد كطافه بشيث221741310022 17  0.00

81 معيد 9288800صفرم75حسين علي جخر فيصل221741310023 18  0.00

62 معيد 502450520%5018حسين كريم محسن عذيب221741310024 19  0.00

80 ناجح 828570839187578حميد مسلم ذباح ناصر221741310025 20  82.57

81 معيد 6369423250510حيدر عبد علي ورش حسن221741310026 21  0.00

92 معيد 0م8188م7464حيدر محسن مدلول شيال221741310027 22  0.00

83 ناجح 809197929598636حيدر هادي جسام م221741310028 23  90.86

85 معيد 0صفرصفر84صفر7077حيدر هشام عوده داخل221741310029 24  0.00

صفر معيد 0صفرمصفرصفرمصفرسجاد عبد الكريم عطشان حبيب221741310030 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 التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

73 معيد 60760صفر656934سجاد علي معن فرهود221741310031 26  0.00

77 معيد 5050590م%5417سجاد كريم علي صالح221741310032 27  0.00

87 معيد 670صفر72صفر9199سجاد مشتاق حسن علي221741310033 28  0.00

78 ناجح 615570586062444شاهين عزيز نعيم مظلوم221741310034 29  63.43

76 معيد 5363500%543618صادق جعفر ذياب جواد221741310035 30  0.00

68 معيد 5953542663620صلح رشيد عدنان صالح221741310036 31  0.00

85 ناجح 726565759280534صلح مشتاق طالب ضهد221741310037 32  76.29

88 معيد 71807284790صفرطالب حسين بداي حمود221741310038 33  0.00

82 معيد 0م6859345954ظلل جبار ناصر حسين221741310039 34  0.00

60 ناجح 635859638273458عارف عبد الرضا عبد علي مويرد221741310040 35  65.43

91 ناجح 705060757167484عباس خمام شاهر علي221741310041 36  69.14

84 معيد 420صفرم665450عباس عبد الرضا ناصر حسين221741310043 37  0.00

72 معيد 5351376050500عقيل عبد الحسن غلطه حمد221741310045 38  0.00

صفر معيد 0صفرصفر85م29معلي باسم عبد فرعون221741310047 39  0.00

94 معيد 980صفر96959897علي جاسب حسن خضير221741310048 40  0.00

91 ناجح 989290919999660علي رشاد شعلن عنبر221741310050 41  94.29

70 معيد 5559303634500علي عبد الحسن راضي شنان221741310053 42  0.00

59 معيد 2627250%544019علي عبد دلي حمد221741310054 43  0.00

92 معيد 0صفرم100م8895علي عدنان عبد الرزاق مصطفى221741310055 44  0.00

89 ناجح 655666507360459علي مزهر مجخر ناصر221741310056 45  65.57

80 معيد 0واحد6050293634علي مكي عبد ا جمعان221741310057 46  0.00

69 معيد 0%372918عشر5023علي نعيم حسن خلف221741310058 47  0.00

88 معيد 7980790م7983عمار حاتم م كحامي221741310059 48  0.00

86 معيد 0صفرصفرم665461عمران جاسم خصاف جوده221741310060 49  0.00

65 معيد 0سبع27%50413918غسان فاضل هلل صالح221741310062 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

76 معيد 0ممممم59غيث م جخيور راضي221741310063 51  0.00

87 ناجح 715366709372512كرار عكله رحمه فضاله221741310065 52  73.14

74 معيد 620صفر52525030م تقي عبد الرضا كريم221741310066 53  0.00

ست معيد 570تسع%4217%5011م سامي م حسن221741310068 54  0.00

70 معيد 5650402130510م سمير جبر احمد221741310069 55  0.00

69 ناجح 596652778476483م طالب هاشم ساجت221741310070 56  69.00

92 معيد 0صفر87859591100م عامر موسى راضي221741310071 57  0.00

85 ناجح 856388688672547م علي مكطوف جويد221741310073 58  78.14

90 معيد 6929805479830م قاسم حمد عبود221741310074 59  0.00

71 معيد 5056295162500م مبدر فاضل كاظم221741310075 60  0.00

79 معيد 0%213815صفر7532محمود توفيق م عيسى221741310076 61  0.00

85 ناجح 705993929179569محمود قاسم عبد الحسين كزار221741310077 62  81.29

82 ناجح 535063816560454مرتضى م نعيم رهيف221741310078 63  64.86

74 ناجح 677253505052418مروان م سالم خضير221741310079 64  59.71

85 ناجح 757582787563533مسلم وهاب علي خضير221741310080 65  76.14

81 معيد 910مصفر839283معاذ عبد الستار علي غيلن221741310081 66  0.00

67 معيد 5471292736530منتظر عدنان عوده رميح221741310082 67  0.00

80 معيد 6988710م6258هشام حسن محسن علي221741310084 68  0.00

94 ناجح 8996959910097670هيثم احمد حمادي مان ا221741310085 69  95.71

82 معيد 405450500مموائل علي يوسف حسن221741310086 70  0.00

87 معيد 0صفرم59صفر6624يحيى نجاح احمد حاتم221741310087 71  0.00

50 معيد 500م37235023مرتضى حميد عبد الحسين عناد221741310088 72  0.00

73 معيد 500%17صفرصفر3826كرار يوسف مطير هليل221741310089 73  0.00

84 معيد 62807092850معبد ا كريم حسن ثامر221741310090 74  0.00

65 معيد 210مممصفر50مرتضى حسين جويس باشخ221741310092 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

اعدادية التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

57 معيد 0تسعتسعتسع%362112حيدر عقيل فاضل حسن221741310094 76  0.00

59 معيد 210ممصفرم30احمد صافي عبد ا خيون221741310095 77  0.00

81 معيد 500م2538م76فؤاد كاظم جخير سلمان221741310096 78  0.00

61 معيد 3433390%612819م حيدر عقيل كاطع221741310097 79  0.00

67 معيد 0مصفر23م6050كرار ستار جابر عزيز221741310098 80  0.00

82 معيد 6438606550640امير مهدي عباس كاظم221741310099 81  0.00

72 معيد 5032415661580صفاء داخل عبد مهوس221741310100 82  0.00

74 معيد 25290%19%505018حسام حسين دخيل جابر221741310101 83  0.00

69 معيد 0صفر5028395426احمد حميد عطيه عبود221741310104 84  0.00

76 معيد 5250333250340كرار علي عبد الحسين سكر221741310105 85  0.00

83 معيد 5550302638380مصطفى جعفر سلمان ليهوب221741310106 86  0.00

86 معيد 6032515377530سعود عايد خليفه طارش221741310107 87  0.00

م معيد 0ممممصفرممصطفى علوان بديوي كهيز221741310109 88  0.00

المشاركون

88 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 70 18 % 20.45

 95.35

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

86 

82 

 92.59

81 

75 

81  7680 75 80 0 

55 36 48 46 54 0 

 67.90 47.37 60.00 61.33 67.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


