
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 معيد 5442695062700كرار جاسم محسن خلف221521010086 1  0.00

60 معيد 505655500%3719م حمزة عيدان صالح221521010098 2  0.00

74 ناجح 505068526757418احمد شريف هلل حسين221621010004 3  59.71

80 ناجح 605450505050394حسن شهد دخيل جبير221621010023 4  56.29

83 معيد 796055320م50احمد عبد الحسين حسن علي221721010001 5  0.00

85 معيد 320م50228130احمد عبد ا فاضل راضي221721010002 6  0.00

86 معيد 4243835752500احمد محسن عطيه عودة221721010003 7  0.00

75 معيد 615150420%4016احمد م مهدي دحام221721010004 8  0.00

74 ناجح 515079505050404احمد م نعيم علي221721010005 9  57.71

72 معيد 0صفر2121526351اسامه سالم عناد زرير221721010006 10  0.00

79 معيد 3734696651350اسامه م كاظم نتيش221721010007 11  0.00

73 معيد 0م5026245654اسعد حازم نعيم حسين221721010008 12  0.00

80 معيد 5058500صفر%5015اسعد كامل جبر حسن221721010009 13  0.00

79 معيد 5022636750540امير علي فاخر حسين221721010010 14  0.00

72 معيد 0صفر574150%5018انور صباح حمود مرواح221721010011 15  0.00

86 معيد 6726747550580انور عدنان م حمود221721010012 16  0.00

77 معيد 4243685981820انور عوني جودة م221721010013 17  0.00

90 معيد 3841745050500بسام قاسم فنيخر دبعن221721010014 18  0.00

90 معيد 0صفر5057787761جراح سعود موسى رملي221721010015 19  0.00

94 ناجح 546284905160495حسام كريم نجم عبود221721010016 20  70.71

78 معيد 6841614150600حسن رياض شمخي نعيمه221721010017 21  0.00

65 معيد 5226657650360حسن علي ثامر كيطان221721010018 22  0.00

73 معيد 5043752456500حسن قصي خلف علي221721010019 23  0.00

صفر معيد 250صفر76586772حسين حيدر شريف مريهج221721010020 24  0.00

76 ناجح 535062625663422حسين عبد العباس عزيز جايد221721010021 25  60.29

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 معيد 332736420%4117حسين عبد الكريم حنون مساعد221721010022 26  0.00

م معيد 0ممممممحسين عبد علي مزعل شنيور221721010023 27  0.00

83 ناجح 685260647058455حسين عبد قاسم جابر221721010024 28  65.00

82 معيد 5128585050580حسين عبد ياسين شمخي221721010025 29  0.00

80 معيد 5037396350330حسين عدنان صكبان غضيب221721010026 30  0.00

74 معيد 6239350م3620حسين م بجاي عبيد221721010028 31  0.00

84 معيد 5022323955380حسين منسي مجيد جبر221721010029 32  0.00

94 معيد 0صفر423737%4019حسيني عبد ا بهلول طارش221721010030 33  0.00

88 معيد 4129503750370حيدر ثامر حمدان جبر221721010031 34  0.00

80 معيد 5737653965550خالد صباح كريم رحيم221721010033 35  0.00

86 معيد 4032407251390زين العابدين صباح شنيدخ رمضان221721010034 36  0.00

91 معيد 5142667161660سامر حميد عبد رزن221721010035 37  0.00

88 معيد 5056500صفر5322سعد هلل كاظم م221721010037 38  0.00

89 ناجح 595065835553454سعيد هادي سعيد لفلوف221721010038 39  64.86

86 معيد 5229776850400صلح حسن عبد مريهم221721010039 40  0.00

92 ناجح 665088635750466ظهير هيثم ضياء سيف221721010040 41  66.57

87 معيد 0م795852م50عباس حسن هوني حسين221721010043 42  0.00

90 ناجح 615369796064476عباس صالح صيهود عوده221721010044 43  68.00

51 معيد 0%252854365119عباس موحان عباس علي221721010046 44  0.00

72 معيد 0صفر3550635969علي تقي م علي كاظم221721010047 45  0.00

80 معيد 5050345750340علي جواد كاظم جابر221721010048 46  0.00

83 معيد 0صفر5141726968علي حسن داخل ناصر221721010049 47  0.00

76 معيد 5132916470500علي حسن فرهود حسين221721010050 48  0.00

72 معيد 5733835965500علي خلف مرزوق مطير221721010051 49  0.00

73 ناجح 695076617560464علي عبد الحسين جابر حسين221721010052 50  66.29

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 3633676550500علي عبد الخالق عبد علي شمخي221721010053 51  0.00

65 ناجح 816066725956459علي عبد ا خلف عوده221721010054 52  65.57

66 معيد 5028665050380علي كريم جاسم عويد221721010055 53  0.00

61 معيد 5022815066300عمر رحيم جخير كاطع221721010056 54  0.00

86 معيد 5025817261500كرار جاسم وادي حسين221721010057 55  0.00

79 معيد 5036804058370كرار صباح رمضان حافظ221721010059 56  0.00

55 معيد 5228725661370كرار علي عبد الحسين عباس221721010060 57  0.00

73 معيد 5332625042280م اركان منذر لزم221721010063 58  0.00

67 معيد 5041813950290م جاسم عبد الحسين ربيع221721010064 59  0.00

83 ناجح 736377865550487م حسين غالب جواد221721010065 60  69.57

69 معيد 5033545041350م خليل ابراهيم عبد221721010066 61  0.00

80 معيد 7232868970800م صبار سرحان سالم221721010067 62  0.00

81 معيد 765569410%5019م عباس جعيول برهان221721010068 63  0.00

80 معيد 5133785064310م عبد ا خضير كوز221721010069 64  0.00

81 معيد 0صفر5138736163محمود نجم عبد جاسم221721010072 65  0.00

72 معيد 805450370م50مرتضى جاسم محل شنيار221721010073 66  0.00

79 ناجح 698089817585558مرتضى حسين كاظم ثجيل221721010074 67  79.71

85 ناجح 505277536152430مرتضى خالد حميد نعيمه221721010075 68  61.43

84 معيد 0صفر6330845040مرتضى عادل سعدون حسون221721010077 69  0.00

83 معيد 695350500م41مسلم عقيل جبار حسين221721010078 70  0.00

80 ناجح 717079616455480مصطفى صباح شنيدخ رمضان221721010079 71  68.57

83 معيد 4252765350320مصطفى صبار شريف عبود221721010080 72  0.00

92 معيد 680م73418756مصطفى عبد المير اسدخان خلطي221721010081 73  0.00

78 معيد 5024743355500مصطفى عقيل عبد الحميد محسين221721010082 74  0.00

87 معيد 826570310%6515مصطفى وهاب سلطان حسن221721010084 75  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية م باقر الصدر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

68 معيد 5027593750360منتظر م عبد عليوي221721010085 76  0.00

78 معيد 5025625450500مهدي زويد عطيه مهوس221721010086 77  0.00

75 ناجح 505083665360437مهند حسام تقي عاجل221721010087 78  62.43

85 معيد 0م5050م5857موسى مسمار موسى مزعل221721010088 79  0.00

72 معيد 3436573033420نور الدين قاسم عبد الرضا وني221721010089 80  0.00

المشاركون

80 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 64 16 % 20.00

 98.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

75 

74 

 77.33

75 

58 

71  7375 73 72 0 

20 64 60 65 35 0 

 28.17 87.67 80.00 89.04 48.61 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


