
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية كربلء  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 معيد 0ممصفر69م51اثير معيوف حاجم جابر221751036001 1  0.00

74 معيد 50630م505660احمد حسن عطشان مجيد221751036002 2  0.00

78 معيد 0مصفرصفر536174احمد داود سلمان وادي221751036003 3  0.00

71 معيد 66800صفر506178احمد طالب عربي حسن221751036004 4  0.00

91 ناجح 8994989899100669احمد طالب مهوس عاجل221751036005 5  95.57

69 معيد 0صفر5151606250احمد عادل غربول فرعون221751036006 6  0.00

84 ناجح 877980797884571احمد فراس حميد يوسف221751036007 7  81.57

83 معيد 0ممصفرممماحمد مرتضى احمد مهدي221751036008 8  0.00

85 معيد 6036755054680اسماعيل ابراهيم مري حسن221751036009 9  0.00

70 معيد 50628454740مالمهلب عدنان عوده شليبة221751036010 10  0.00

77 معيد 506238500م50امين غسان م قاسم221751036011 11  0.00

76 معيد 715059690%5013باقر خضير رسن حويل221751036012 12  0.00

86 معيد 53600م522088جاسم وليد ماجد جاسم221751036013 13  0.00

73 معيد 5022714236220جعفر حيدر زايد خلف221751036014 14  0.00

80 معيد 560مصفر83م52حسن ابراهيم طاهر مطشر221751036015 15  0.00

84 معيد 0م5050775056حسن شاكر كاظم ساجت221751036016 16  0.00

83 معيد 33360صفر343069حسن علي حسان سعد221751036017 17  0.00

79 معيد 840م6750م67حسن نهار لوبيل شيال221751036018 18  0.00

86 معيد 900م%70768916حسن يحيى عبد عوده221751036019 19  0.00

94 ناجح 92949710095100672حسين سمعان وارد حاتم221751036020 20  96.00

88 ناجح 6663100506355485حسين علي جيجان علي221751036021 21  69.29

73 معيد 0ممصفر6788صفرحسين علي حسين علي221751036022 22  0.00

64 معيد 50230م506677حسين كاظم حامد عطشان221751036023 23  0.00

92 معيد 87920صفر718289حسين كاظم شنان فالح221751036024 24  0.00

79 ناجح 645075668154469حسين م عايد موسى221751036025 25  67.00

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 كربلء  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

93 ناجح 817988968994620حيدر باسم خلف لفتة221751036026 26  88.57

64 معيد 633734270صفر39حيدر حبيب خلف جاسم221751036027 27  0.00

58 معيد 220%5054502618حيدر رزاق شريف زوير221751036028 28  0.00

80 ناجح 505075507150426زين العابدين صادق صالح حسين221751036029 29  60.86

77 معيد 40633250390عشرسجاد رحيم شوردو منخي221751036030 30  0.00

73 معيد 60540م%566311سجاد عبد الحسين كنو كاطع221751036031 31  0.00

72 معيد 280صفرم503241صلح مهدي شناوه حسوني221751036033 32  0.00

72 معيد 0مم5258صفر60ضياء مهدي جنجون عبد الحسن221751036034 33  0.00

68 معيد 0م20م6057عشرضياء وليد خيون زاجي221751036035 34  0.00

70 معيد 0م593851مصفرعادل معمر يحيى ياسين221751036036 35  0.00

85 ناجح 675983507175490عباس صالح مناجر نويف221751036037 36  70.00

م معيد 0ممصفر77م64عباس عبد ياسر عليوي221751036038 37  0.00

89 معيد 76850صفر8496صفرعباس عزيز نازوح عرندس221751036039 38  0.00

91 معيد 0مصفر697452صفرعباس علء سرحان جياد221751036040 39  0.00

69 معيد 33500م506874عباس كريم حاتم حسن221751036041 40  0.00

79 ناجح 515871596165444عباس م عايد موسى221751036042 41  63.43

م معيد 0ممممممعبد ا بسام عبد العالي ذياب221751036043 42  0.00

82 معيد 52540صفر69ممعلء عباس فاضل كنيص221751036044 43  0.00

74 معيد 58420مصفرم37علي احمد ياسر عزيز221751036046 44  0.00

85 معيد 650م50505937علي باسم خلف لفتة221751036047 45  0.00

87 معيد 0خمسصفر54586050علي حسين خشان عاشور221751036048 46  0.00

66 معيد 0صفر31593655صفرعلي حسين علي جعاز221751036049 47  0.00

78 معيد 0م52مممصفرعلي سعيد عبد الحسين طايع221751036050 48  0.00

86 معيد 0ممصفرصفر66معلي عبد النبي مريهج خنجر221751036051 49  0.00

78 معيد 510صفرم645487علي عويد ثجيل زجي221751036052 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

72 معيد 30420م412554علي مالك جعفر شلكة221751036053 51  0.00

91 ناجح 8167901009791617علي م شهاب احمد221751036054 52  88.14

61 معيد 260صفرصفر50صفر34قتيبة وليد وارد حاتم221751036055 53  0.00

60 معيد 50500مم4039كرار جاسم م علي221751036056 54  0.00

89 معيد 53500م395069كرار حنين ماهود حنيش221751036057 55  0.00

59 معيد 3838506350600كرار عبد الحسين م علوان221751036058 56  0.00

88 معيد 9082860م87مكرار غانم عبد الحسن مريهج221751036059 57  0.00

87 معيد 900مصفر827584كرار مهدي قاسم عيال221751036060 58  0.00

78 ناجح 615669555166436مؤيد عدنان مكي جاسم221751036062 59  62.29

81 ناجح 725862525650431مجتبى عبد المير خيون ياسر221751036063 60  61.57

78 ناجح 505559726280456م صادق حليم غانم221751036065 61  65.14

88 معيد 0مم80صفر79صفرم عباس فاضل كساب221751036066 62  0.00

96 معيد 0مصفر76718373م عيسى فزيع الخليفة221751036067 63  0.00

91 معيد 970م88819692مروان حليم هويم وشيح221751036068 64  0.00

91 معيد 700صفرصفرصفرم77مسلم هاشم حمادي عيسى221751036069 65  0.00

83 معيد 0م6071802156مصطفى كاظم مهدي صالح221751036070 66  0.00

66 معيد 5039555041400مظفر حسن جواد كاظم221751036071 67  0.00

86 ناجح 655070795269471منتظر احمد جاسم عصاد221751036073 68  67.29

14% معيد 0مممصفر2322منتظر ادريس حميد مدك221751036074 69  0.00

95 معيد 0م7474846759منتظر مشتاق طالب عجلن221751036075 70  0.00

69 معيد 5031755556310ميثم ياسر حسن زياد221751036076 71  0.00

69 معيد 330م5250م50نور الدين شاكر عبد حسن221751036077 72  0.00

71 معيد 32320م594067نوفل حيدر احمد عبيد221751036078 73  0.00

85 معيد 6037627477640هشام عودة لفتة علي221751036079 74  0.00

75 معيد 5037585756670يحيى بدر كاطع روضان221751036081 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
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التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 565063505050398يحيى حيدر طالب داخل221751036082 76  56.86

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 61 15 % 19.74

 98.65

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

74 

73 

 74.29

70 

52 

63  7160 60 58 0 

43 64 36 42 41 0 

 68.25 90.14 60.00 70.00 70.69 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


