
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 العكيكة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

78 معيد 0م5650665053ابراهيم رسول ديوان عبود221751041001 1  0.00

85 معيد 6135805060510اثير عباس جاسم ساجت221751041002 2  0.00

76 معيد 55550م503654احسان رحيم صاحب علل221751041003 3  0.00

78 معيد 0%12ثمان65605924احمد رزاق سالم نخيل221751041004 4  0.00

74 معيد 0صفر25اثنتان%505014احمد سالم هليل عجيل221751041005 5  0.00

88 معيد 6136503050500احمد علي عبد الحسين كاطع221751041007 6  0.00

80 معيد 0م6140665976احمد كاظم نخيل عبد ا221751041008 7  0.00

65 معيد 0صفر26م322630احمد نجاح سالم فرهود221751041009 8  0.00

70 معيد 65240صفر502782اسعد حليم خير ا علي221751041010 9  0.00

95 معيد 0م948286صفر76اسعد لعيوس منجور جبر221751041011 10  0.00

76 معيد 64720م523858امجد قاسم خضير بجاي221751041012 11  0.00

86 معيد 5061752668650انور حيدر جبر عبد221751041013 12  0.00

84 ناجح 515050506851404اياد عزيز مجيد محسن221751041014 13  57.71

م معيد 0ممممممباقر حيدر مفتن كاطع221751041015 14  0.00

84 معيد 820م67415959حازم م كاظم نخيل221751041016 15  0.00

78 معيد 6250544062540حبيب خالد فرهود عباس221751041017 16  0.00

83 معيد 4256610م5038حسن حسين نعيم مونس221751041018 17  0.00

78 معيد 62730صفر685072حسن ستار جخيور علي221751041019 18  0.00

92 معيد 7239735060500حسن نعمه عاجل جعجاع221751041023 19  0.00

82 معيد 81790صفر716682حسين ذياب ناصر ماهود221751041025 20  0.00

صفر معيد 0ممممممحسين كمال طاهر دخيل221751041028 21  0.00

78 معيد 0م6050676868حسين م كاظم نخيل221751041029 22  0.00

75 معيد 0%5715%50256013حسين ناجي مجبل مسير221751041030 23  0.00

80 معيد 50610صفر505059حمزه عبد الحسين كريم شاهر221751041032 24  0.00

70 معيد 0م5040403050خير ا ناظم عبود منجور221751041033 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية العكيكة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

74 معيد 0صفر40م503437رضا منصور خلف طاهر221751041034 26  0.00

67 معيد 0صفر50صفر53%5014ستار جميل عبد الشريف ماهود221751041035 27  0.00

88 معيد 5051612632230ستار كامل هادي شنيور221751041036 28  0.00

89 معيد 0صفر5542603557سجاد ماجد كاظم طاهر221751041038 29  0.00

84 معيد 0م55مصفر5342ضياء م راضي درويش221751041039 30  0.00

86 معيد 0م5250502153طارق م يصغ خلف221751041040 31  0.00

82 معيد 5329505762530عباس سعد نعيم رهيف221751041042 32  0.00

80 معيد 5027602463660عباس قاسم حنتوش زغير221751041044 33  0.00

57 معيد 42300%233817صفرعباس كاظم عبيد عبود221751041045 34  0.00

88 معيد 0م6940855077عقيل م كاظم صالح221751041046 35  0.00

77 معيد 0صفر30516474صفرعلي حسن عليوي فضيل221751041048 36  0.00

82 معيد 737082900م63علي حسين ستار هويدي221751041049 37  0.00

84 معيد 6041655063530علي خالد هادي شنيور221751041050 38  0.00

82 معيد 5030503371500علي رياض فزيع نصار221751041051 39  0.00

57 معيد 0%3518عشر50%3915علي زكي حنون جفيت221751041052 40  0.00

83 معيد 0مم50245028علي صادق سبتي وجح221751041053 41  0.00

صفر معيد 0صفر3625282227علي عبد الحسين مكطوف حمد221751041054 42  0.00

72 معيد 3831592263280علي كاظم ثجيل ملجي221751041056 43  0.00

82 معيد 60320صفر625750علي كاظم مطلك حسن221751041057 44  0.00

90 معيد 692764360%5019عماد حميد كاظم ساجت221751041060 45  0.00

73 معيد 62680م503866غيث معن خشان راضي221751041062 46  0.00

86 معيد 39300سبع393658فاضل ديوان عذيب عليوي221751041063 47  0.00

84 معيد 5031838983820كرار ابراهيم طارش حسون221751041064 48  0.00

82 معيد 650م55516050كمال سعد عدوان حسين221751041067 49  0.00

76 معيد 0ممممممليث حسين م جلود221751041069 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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2017/2016
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

69 معيد 0صفر2050صفر%5015مؤمل قاسم طلب يبير221751041071 51  0.00

87 معيد 0صفرصفر38صفرم50ماجد يونس جنيع مشاجل221751041072 52  0.00

85 معيد 0صفرصفر34صفر5250م جاسب صابر تايه221751041074 53  0.00

84 ناجح 575064758750467م جبار خلف م علي221751041075 54  66.71

87 معيد 500صفر73366423م ريسان مفتن عجيل221751041077 55  0.00

55 معيد 0مصفرمم4222م عباس جابر كريدي221751041078 56  0.00

88 ناجح 806573688392549م عبد الهادي عايد سلطان221751041080 57  78.43

86 معيد 670صفر50507333م عوده نعمه مكي221751041081 58  0.00

91 معيد 5438715061710م فياض نغماش عبد ا221751041082 59  0.00

67 معيد 67620م502762م مشتاق عبد الواحد كاظم221751041083 60  0.00

84 معيد 95980م3989صفرم وداد داحس نايف221751041084 61  0.00

86 معيد 6340713364500مخلد راضي مسعد لطيف221751041085 62  0.00

62 معيد 0صفرصفر31273425مرتضى شهيد كاظم موازي221751041086 63  0.00

50 معيد 0مصفرصفر53م50مسلم لزم حاوي عويد221751041087 64  0.00

81 معيد 0صفر71صفر60صفر60منتظر حاكم ريسان مناحي221751041090 65  0.00

82 ناجح 555063598065454منتظر شهيد جاسم فيصل221751041091 66  64.86

م معيد 0مممممممنتظر عدنان هاشم نعيمه221751041092 67  0.00

55 معيد 0م31صفر59م50موسى لزم حاوي عويد221751041094 68  0.00

80 معيد 62530%60395318ناصر ابا ذر حاتم مزعل221751041095 69  0.00

77 معيد 0صفر83م503365نور الدين م دخيل نعمه221751041096 70  0.00

72 معيد 50350%55535019وليد خالد شعيبث عبود221751041098 71  0.00

75 معيد 57620م612274يحيى عبد المهدي نعمه جابر221751041100 72  0.00

73 معيد 51350صفر505054حسين غالب شريف حمزه221751041101 73  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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المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

73 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 69 4 % 5.48

 97.18

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

71 

69 

 85.51

69 

59 

65  6758 66 57 0 

21 56 19 49 32 0 

 32.31 83.58 32.76 74.24 56.14 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


