
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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 معيد 0صفر73صفر708180ابراهيم نزار جبار صالح221751054001 1  0.00

82 معيد 0م5054623957احمد عبد الحسين سعدون ظفير221751054002 2  0.00

81 ناجح 585078537366459احمد عدنان مهلهل خنجر221751054003 3  65.57

73 معيد 4229598254650احمد مؤيد كاظم دنان221751054004 4  0.00

صفر معيد 520م58335753احمد م حبل جاسم221751054005 5  0.00

75 معيد 25500صفر502760اركان خليفه فرحان فرج221751054006 6  0.00

67 معيد 200%3935502516اسامه عوده عطيه م221751054007 7  0.00

73 معيد 5041393236500ايوب مطرود خير ا عبد221751054009 8  0.00

56 معيد 0ممصفر3265مباسم علي حسين عليوي221751054010 9  0.00

84 معيد 0صفرصفرصفر53صفر51باقر عبد الحسين ابو كيف شكبان221751054011 10  0.00

72 معيد 0صفر36صفر38صفر50بهاء حيدر فيصل عناد221751054012 11  0.00

74 معيد 5040503530240جابر حسن عذاب عبد ا221751054014 12  0.00

76 معيد 0م4250صفر5039جليل جبار شويلي كريم221751054015 13  0.00

88 معيد 575458550صفر50جليل غازي خليل فزع221751054016 14  0.00

89 معيد 5353583836270حبيب كاظم صعيب علي221751054017 15  0.00

85 معيد 0صفرصفرصفرصفر3850حسن حميد ابراهيم جبر221751054018 16  0.00

68 معيد 0ممصفر29%3417حسن ضياء حسن خزعل221751054019 17  0.00

77 معيد 410صفر36345037حسن عدنان فرج كاظم221751054020 18  0.00

86 معيد 810م7967صفر61حسن عوده هاشم منصور221751054021 19  0.00

83 معيد 5026585028380حسين جبار نعاس عويد221751054022 20  0.00

57 معيد 3950382135200حسين علء غالب علي221751054023 21  0.00

75 معيد 300م52317325حسين علوان حلبوص مطلك221751054024 22  0.00

م معيد 0ممممممحسين فليح قاسم كبيح221751054026 23  0.00

54 معيد 0%18ثمان%39505011حسين لفته مالح عباس221751054027 24  0.00

79 معيد 5642666459600حمود وناس عبادي حمود221751054029 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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 0م6157778279حيدر بريسم لكن سفيح221751054030 26  0.00

69 معيد 5452723727500حيدر حميد جميل مهدي221751054031 27  0.00

79 معيد 300صفرصفر382164حيدر عدنان داود سلمان221751054032 28  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرخضير هاشم رهيف معله221751054033 29  0.00

91 ناجح 777789838675578داخل عقل كريم صكر221751054034 30  82.57

83 معيد 625121500صفر50سجاد خليل خوير معيش221751054036 31  0.00

83 معيد 4040615038500سجاد عبد الزهرة بليسم م221751054038 32  0.00

72 معيد 3743565035320سعد سامي عنيد دحلوس221751054039 33  0.00

54 معيد 0%2219%32305019سعد ناصر خماط بشيت221751054040 34  0.00

85 ناجح 595084575550440صالح محسن حسين رداد221751054043 35  62.86

80 معيد 5031623032400طاهر محيي نايف عكبي221751054045 36  0.00

92 ناجح 655569627563481عباس علي ساهي هادي221751054048 37  68.71

89 معيد 715050590م51عبد ا جوده معيش طوكان221751054049 38  0.00

85 معيد 5024503542500عبد ا حسن حسين بريج221751054050 39  0.00

84 معيد 300م50266427عبد ا عطيه معيش طوكان221751054051 40  0.00

84 معيد 0ممم584358علء جواد كاظم عذيب221751054052 41  0.00

77 معيد 0صفرصفر245628تسععلي بشير ديوان خليف221751054053 42  0.00

86 معيد 4140512750370علي جاسم حلو ناصر221751054054 43  0.00

م معيد 0ممممممعلي سرحان قاسم كبيح221751054055 44  0.00

89 معيد 5041653635500علي علوان حميدي عذيب221751054057 45  0.00

م معيد 0مصفر65728239علي فرحان تين مويد221751054058 46  0.00

82 معيد 5250843526500علي فليح عبد الحسين عبد الرضا221751054059 47  0.00

76 معيد 0صفرممصفر50صفرعلي محسن سيد صحن221751054060 48  0.00

88 معيد 340صفر54385025علي م عبد تبين221751054061 49  0.00

73 معيد 3324502222380علي مهدي نعيم ترف221751054062 50  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 :3
ذي قار

اعدادية العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

96 معيد 3435503336330علي ناصر ساير عيدان221751054063 51  0.00

67 معيد 3530514233400غفار خير ا عذار موسى221751054064 52  0.00

83 معيد 5450633550500فؤاد كاظم حسن حمد ا221751054065 53  0.00

89 معيد 420صفر50536323فلح حسن مهدي كاظم221751054066 54  0.00

83 معيد 3422380صفر5041كاظم جبار مهدي داود221751054067 55  0.00

86 معيد 6354773939560م باسم رشيد لطيف221751054070 56  0.00

50 معيد 0ممصفر272240م تركي نجم عبد ا221751054071 57  0.00

92 معيد 5050753660500م حسن حيذور مري221751054072 58  0.00

م معيد 0ممممممم رمضان دايخ كبيح221751054073 59  0.00

89 ناجح 565072595059435م عاجل سعيد صخيري221751054074 60  62.14

75 معيد 0مصفر41365426مرتضى فاضل حنتوش مطير221751054076 61  0.00

79 معيد 500صفر56596565مرتضى هادي خشان عداي221751054077 62  0.00

57 معيد 0%5913صفر353962مصطفى جمال طعمه ناصر221751054078 63  0.00

67 معيد 260صفرعشر2750صفرمصطفى م مسير طلوم221751054079 64  0.00

80 معيد 250%13%50415419منير سمير ناصر محيسن221751054081 65  0.00

76 معيد 5028503041370مهدي رحمن عبيد قاسم221751054082 66  0.00

75 معيد 5034552941290موسى حميد حسين مطشر221751054083 67  0.00

71 معيد 400صفرعشر542256موسى هادي هاشم منصور221751054084 68  0.00

83 معيد 5535534134550نصير علي عبد ا حسين221751054085 69  0.00

72 معيد 0صفر41صفر425050يحيى م حلو سعدون221751054086 70  0.00

المشاركون

70 
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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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


