
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 الجزائر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

85 معيد 5027505068500كرار كاظم خير ا عباس221621042030 1  0.00

98 معيد 5035556368500احمد حسن هاشم م221721042001 2  0.00

92 معيد 5028585078500احمد سعد مصاول ضيدان221721042002 3  0.00

87 معيد 0صفر25523353صفراحمد طالب شمخي جابر221721042003 4  0.00

84 معيد 503451370%3416احمد عبد المحسن فليح صالح221721042004 5  0.00

93 معيد 5036886872800احمد علي حسين عبد الرضا221721042005 6  0.00

م معيد 0مممممماحمد مهدي صالح حسين221721042006 7  0.00

94 معيد 53500صفر5069صفراحمد وليد جلب عبد221721042007 8  0.00

95 ناجح 635074627459477امجد مطر دنين فرحان221721042008 9  68.14

80 معيد 5038523636270انور رمضان عبد عذافه221721042009 10  0.00

91 ناجح 515071546158436باقر غازي فيصل مسبح221721042010 11  62.29

92 معيد 5539755070550جميل حميد كاظم عوده221721042011 12  0.00

86 معيد 5034655054500حسن رحيم علوان مداح221721042013 13  0.00

93 معيد 630م50509057حسين رحيم علوان مداح221721042014 14  0.00

95 معيد 68500صفر504078حسين سعد جمعه عبود221721042015 15  0.00

83 ناجح 597281706351479حسين علي جبار عبود221721042017 16  68.43

85 معيد 530م56545960حسين محسن نعيمه غانم221721042018 17  0.00

91 معيد 5026715359580حيدر جواد عبد خضير221721042019 18  0.00

82 معيد 5123763453410حيدر حسين سبتي شهيب221721042020 19  0.00

87 معيد 60500صفر525078حيدر كريم اشناع ساهي221721042021 20  0.00

90 معيد 0صفر2857صفر3631حيدر ناصر عبد الرضا طعمه221721042022 21  0.00

92 معيد 0صفر2859صفر5027رياض شريف ريسان عبد المام221721042023 22  0.00

82 معيد 5336573053410زين العابدين سمير جباري محيسن221721042024 23  0.00

89 معيد 50390%19صفر4127سعد الدين قيس مصدك كزار221721042025 24  0.00

79 ناجح 505069605750415سعد لفته غشوان مجيول221721042026 25  59.29

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 الجزائر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 معيد 0صفر5057825973طاهر عبد الكاظم حسين زفر221721042027 26  0.00

86 معيد 5474500صفر5140عباس حبيب عبد جابر221721042028 27  0.00

86 معيد 62380صفر503581عبد ا علي جري جمعه221721042029 28  0.00

98 ناجح 715894808086567عقيل عدنان شكيل مبارك221721042030 29  81.00

96 معيد 0صفر6750858186علء رحيم عبد ردن221721042031 30  0.00

96 ناجح 545081586568472علي حسن ذياب مطلك221721042032 31  67.43

90 معيد 3760500صفر5025علي حسن عليوي العيوس221721042033 32  0.00

80 معيد 250صفر5320م40علي سمير جخير تيشون221721042034 33  0.00

85 معيد 2450240صفر4020علي مصطفى عذاب خليف221721042035 34  0.00

93 ناجح 536084747150485عمار جواد صدام علي221721042036 35  69.29

92 ناجح 515095747878518عمار كريم عبد الحسن جايز221721042037 36  74.00

84 معيد 5029695075570عون صالح زايد كطان221721042038 37  0.00

82 معيد 5031735567570فلح حسن جوخان حاتم221721042039 38  0.00

83 معيد 5039746865640كرار سلم علوان مداح221721042040 39  0.00

90 معيد 5036675056520كرار طالب سويلم مطير221721042041 40  0.00

85 معيد 5027625555520ماجد جهاد جبار طرف221721042042 41  0.00

97 ناجح 666091618569529محسن حازم محسن فهد221721042043 42  75.57

94 معيد 5336846280740م راضي خريبط بدن221721042045 43  0.00

91 معيد 3927615065500م ستار جبار خشان221721042046 44  0.00

91 معيد 5039675462540م سلمان عذب مجيوس221721042047 45  0.00

87 معيد 3721652950500م علي عدنان شياع منصور221721042048 46  0.00

73 معيد 3935574059500م محسن خلف عوده221721042049 47  0.00

95 ناجح 525084506356450م مصطفى صمد محسن221721042050 48  64.29

83 معيد 4332693758510م نوري موسى نشوك221721042051 49  0.00

83 معيد 3931733458530مخلد سلمان بدر علي221721042052 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الجزائر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

90 معيد 4025736064700مرتضى طاهر ابراهيم حسين221721042053 51  0.00

80 ناجح 615391508677498مرتضى عبد الحسين جويهل مشيجل221721042054 52  71.14

91 معيد 4150625064510مرتضى مهدي هوي ماطوز221721042055 53  0.00

78 معيد 653767500%3317مصطفى بردان جبار عليخ221721042056 54  0.00

84 معيد 6950833863540مصطفى كاظم طاهر نعمه221721042057 55  0.00

85 معيد 5031692354410مهدي احمد مذبوب مكلف221721042059 56  0.00

76 معيد 4150775062410يسر حميد حنون عبد الساده221721042061 57  0.00

90 معيد 5050953782610يوسف ثاجب كريم مسعد221721042062 58  0.00

79 معيد 5067580صفر5050يونس عبد الكريم ناجي زهر221721042063 59  0.00

المشاركون

59 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 48 11 % 18.64

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

57 

57 

 71.93

57 

41 

56  5757 55 57 0 

22 50 34 53 42 0 

 39.29 87.72 59.65 96.36 73.68 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


