
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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 معيد 67550م82صفر50احمد جابر محي متعب221751067001 1  0.00

72 معيد 0م59صفر3660صفراحمد حسن داخل ضاحي221751067004 2  0.00

87 معيد 610صفرصفر60م65احمد حلو راشد جخيري221751067005 3  0.00

88 معيد 620صفرصفر645981احمد صالح حمود مرزوق221751067006 4  0.00

21 معيد 0ممممممجابر غالب لفته جابر221751067014 5  0.00

68 معيد 64550صفر605980جاسم عوده شوجه حسوب221751067015 6  0.00

83 معيد 39720صفر585673جعفر خضر ثجيل مطشر221751067016 7  0.00

96 معيد 7784912873780جليل غضبان مهاوش مرموص221751067017 8  0.00

74 معيد 0م20م505164حامد كامل ناصر سلمان221751067018 9  0.00

87 معيد 6674947774360حسن علوان حسين دولب221751067020 10  0.00

م معيد 0ممممممحسن علي حسين شهاب221751067021 11  0.00

50 معيد 240%5534503418حسن علي منصور بهلول221751067022 12  0.00

79 معيد 77600صفر565186حسن منشد خضير كاظم221751067023 13  0.00

64 معيد 0م28صفر502451حسين ابراهيم نايف صالح221751067024 14  0.00

64 معيد 260مصفر5070محسين سعيد لطيف خير ا221751067026 15  0.00

83 معيد 65560صفر655068حسين شلل نعيمه عوده221751067027 16  0.00

70 معيد 5652655450240حسين ظهير طاهر جعيفر221751067028 17  0.00

83 معيد 240مم505175حسين ناجي حيال دولب221751067029 18  0.00

87 معيد 60540صفر585173حسين هداب عبد الحسن فشاخ221751067031 19  0.00

77 معيد 240ثمانصفر5058%11حمزه قاسم طاهر عبد ا221751067033 20  0.00

70 معيد 0م6156644133حيدر سلمان م علي221751067035 21  0.00

م معيد 0م21صفرم%3419خالد صالح عبد وره221751067036 22  0.00

75 معيد 0صفر5250674162ذو الفقار صباح هويدي شجر221751067037 23  0.00

87 معيد 0م50صفر647568سالم خشان جعينه مطر221751067040 24  0.00

68 معيد 0صفر755036م53سجاد شاكر علي حاتم221751067041 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
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ذي قار

اعدادية النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

85 معيد 83758086850مضياء سامي سرور حمود221751067046 26  0.00

73 معيد 0مممصفرمصفرعباس حسن عبود عايش221751067048 27  0.00

65 معيد 0%13%3852392214عباس لذيذ صعيب حسن221751067051 28  0.00

66 معيد 500ممم6650عباس مجيد كطان مطير221751067052 29  0.00

69 معيد 0%3112صفر525069عبد ا خليل نعمه داود221751067054 30  0.00

75 معيد 616636720صفر41عصام نافع كاظم كدر221751067056 31  0.00

87 ناجح 798191959992624عقيل جميل ثجيل مطشر221751067057 32  89.14

67 معيد 0مم%50375616عقيل رشيد هلل برهان221751067059 33  0.00

84 معيد 0صفر9889صفر7993عقيل سعيد محسن راشد221751067060 34  0.00

م معيد 0ممممممعلء حسين زوير حسين221751067061 35  0.00

69 ناجح 545773505850411علي حسن غانم زوري221751067062 36  58.71

78 معيد 0م50م645378علي حميد حويد ياسين221751067063 37  0.00

81 معيد 0م917364م75علي ساجت محسن راشد221751067065 38  0.00

83 معيد 850م8178صفرمعلي سوادي حنين جعيفر221751067066 39  0.00

91 معيد 0ممصفر87م72علي عاشور لفته كطين221751067068 40  0.00

88 معيد 9593870م5971علي كريم ضميد زكروط221751067070 41  0.00

83 ناجح 647565535060450علي ناجي شلل سعدون221751067071 42  64.29

78 معيد 0م3863صفر6150علي نعيمه دويج لفي221751067073 43  0.00

85 معيد 0مصفر7441صفرمعماد فهد جبار علي221751067075 44  0.00

79 معيد 5962605454330عمار كريم كاظم عايش221751067077 45  0.00

65 معيد 5020503925380عمار هادي زعيبل عبد الخضر221751067078 46  0.00

89 معيد 53500صفر706374فارس صباح خيري عبد الساده221751067080 47  0.00

82 معيد 0صفر6057735150فارس كريم دحام ظفير221751067081 48  0.00

94 معيد 0عشرصفر82مصفر83فالح دبس رحيل خمام221751067082 49  0.00

71 معيد 0ممممم50قاسم عوده بهلول عاصي221751067085 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 777087525360482كامل هلل هدهود دواس221751067087 51  68.86

86 معيد 66760صفر75م75كرار جبار حرب فاضل221751067088 52  0.00

69 معيد 0عشرستثلث585556كرار علي حسين جواد221751067090 53  0.00

81 معيد 0صفر25صفر555061لطيف ماجد ثجيل والي221751067092 54  0.00

81 معيد 0صفر76545151صفرمجتبى رفيع وطين منخي221751067095 55  0.00

80 معيد 32650صفر665471محسن فزع حسن علي221751067096 56  0.00

56 معيد 350%5351562919م باقر جميل كاظم عبيد221751067097 57  0.00

72 معيد 5857410م5354م حسن ثجيل محيل221751067098 58  0.00

74 معيد 580م63م6169م راشد عبيد جراد221751067099 59  0.00

73 معيد 0صفر5663735036م ساجت ثجيل والي221751067100 60  0.00

61 معيد 0صفرصفر56405826م عبد ا عبد الخضر جاسم221751067102 61  0.00

79 معيد 725356360%5719م علي عمار محي فرج221751067103 62  0.00

65 معيد 0صفرمم555067م هادي عيسى كريم221751067104 63  0.00

75 معيد 0صفرمصفر59مصفرمرتضى عادل عامر منصور221751067106 64  0.00

74 معيد 5550565037210مرتضى ناصر حسين منصور221751067107 65  0.00

77 معيد 39530صفر596338مصطفى ستار عبد الحسين جحيل221751067111 66  0.00

74 معيد 5759634138310مصطفى سفيح لهمود كاطع221751067112 67  0.00

79 معيد 6066700صفرم63مطيع جبار بهلول خليف221751067113 68  0.00

71 معيد 0صفر6965594155منتظر كريم كاظم عايش221751067116 69  0.00

78 ناجح 747063978187550منذر جميل جاسم عكيل221751067118 70  78.57

67 معيد 24500صفر50صفر50مهدي خلف مهدي عوده221751067119 71  0.00

67 معيد 0م5040585050موسى م ياسر بدعي221751067122 72  0.00

35 معيد 0مصفرصفر37م32هشام رحم جابر جوده221751067123 73  0.00

90 ناجح 745981696772512وفاق م عذاب حذيه221751067124 74  73.14

79 معيد 0م6783598263يعقوب عبد المير علي حمدان221751067126 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :4
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التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

85 ناجح 816976858685567يوسف عويز عرمش غافل221751067127 76  81.00

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 69 7 % 9.21

 97.26

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

73 

71 

 86.96

69 

60 

63  6665 62 56 0 

48 59 28 35 28 0 

 76.19 89.39 43.08 56.45 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


