
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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

62 معيد 5856740صفر7783احمد حسن صالح مهدي221741400001 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحمد راضي عباس عبود221741400002 2  0.00

74 معيد 0%526137393519احمد عباس جواد م221741400003 3  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاسعد طاهر ازعيبل جبر221741400004 4  0.00

73 ناجح 505550506155394امير بشير شراد عبد الحسين221741400005 5  56.29

م معيد 0مممممماياد احمد سعدون خماط221741400006 6  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاياد جهيد ازغير كلوب221741400007 7  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاياد غني هليل عبيد221741400008 8  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشجاسم فنجان جخم جبار221741400009 9  0.00

53 معيد 3935590صفر3031جعفر محمود قدوري حدود221741400010 10  0.00

93 معيد 0ممصفرمصفرمحامد شاكر م ياسين221741400011 11  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسن غركان عوده عذيب221741400012 12  0.00

90 معيد 95100890مم96حسين حبيب فالح حسن221741400013 13  0.00

88 معيد 0مم81صفرمصفرحسين صبري جعين عواد221741400014 14  0.00

91 معيد 0صفرمممصفرمحسين م عوده قاطع221741400015 15  0.00

31 معيد 0مممخمس50محسين نعيم مهاوش بدن221741400016 16  0.00

78 معيد 0م22صفر%19عشر74حقي اسماعيل جلب  شبيب221741400017 17  0.00

50 معيد 0%16مم627340حيدر وليد عادل حنون221741400018 18  0.00

86 معيد 8175504041500رحيم كريم مكطوف يوخان221741400019 19  0.00

89 معيد 75770ثمانصفرصفر89رحيم مسلم ذباح ناصر221741400020 20  0.00

82 معيد 0صفر7375م3751شهاب احمد زوير عبد221741400021 21  0.00

81 معيد 67630صفر58صفر92صباح نوري علي جابر221741400022 22  0.00

م معيد 0مم98مم%15عباس حميد لفلوف حسن221741400023 23  0.00

م معيد 0مممممصفرعباس قاسم حميد فلك221741400024 24  0.00

م معيد 0ممممممعبد الخالق سعيد م سعيد221741400025 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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 590م6355ممعبد الصاحب عباس نايف كمر221741400026 26  0.00

94 معيد 90989994940معدنان فليح جلب عبيد221741400027 27  0.00

83 ناجح 687258745560470عقيل صادق ساجت حسن221741400028 28  67.14

م معيد 0ممممممعلي احمد بجاي كاظم221741400029 29  0.00

م معيد 0ممممممعلي حسين ملجي عمير221741400030 30  0.00

89 معيد 790مصفرمم79علي عبد الحسن شاتول حمود221741400031 31  0.00

69 معيد 6850503638630علي كاظم صالح محسن221741400032 32  0.00

م معيد 0ممممم93علي لفته حسين مطر221741400033 33  0.00

صفر معيد 0ممممممعلي م كريم محسن221741400034 34  0.00

65 معيد 500مم54م50عمار  ياسر دنبوس بحبوح221741400035 35  0.00

صفر معيد 0م99صفرمممغسان عبد المام حواس لهمود221741400036 36  0.00

79 معيد 710صفر55766559كرار حيدر عبد الرضا  خضير221741400037 37  0.00

صفر معيد 0م80م7673مماجد عواد سالم نزال221741400038 38  0.00

م معيد 0ممممممم حسين دويج عبد النبي221741400039 39  0.00

82 معيد 0م6278صفر6974م هادي عبد الحسين شيال221741400040 40  0.00

67 معيد 0خمس4124م2635مروان بدر جاسم م221741400041 41  0.00

69 معيد 5234413253510مروان ياسين حياوي عبد221741400042 42  0.00

68 معيد 38393925660صفرمشتاق لكن مهوس مرهج221741400043 43  0.00

م معيد 0مممممممصطفى  لفته موسى سلمان221741400044 44  0.00

م معيد 0مممممممصطفى  م حسين عبد ا221741400045 45  0.00

39 معيد 0%13ثلثتسعاثنتان%2117مهند علي اسماعيل محسن221741400046 46  0.00

83 معيد 370مم636232ياسر خضير  شياع نافج221741400047 47  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 :3
ذي قار

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

6 39 2 % 4.26

 83.87

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

31 

26 

 69.23

26 

18 

24  2325 21 23 0 

14 10 11 12 16 0 

 58.33 43.48 44.00 57.14 69.57 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


