
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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5650335954500زين العابدين علي م عبيد221521055059 1  0.00

70 ناجح 505452646850408اثير شنو ذياب صياح221621055002 2  58.29

51 معيد 4160505065600عباس جابر جاسم عكلة221621055059 3  0.00

76 ناجح 505850507250406لطيف عبد الرضا زمزير دغيم221621055095 4  58.00

84 معيد 5050503664500مهيمن نزار عبود علوج221621055118 5  0.00

84 معيد 5130523750340ابراهيم كاظم عبد سلمان221721055002 6  0.00

84 معيد 0صفر6471797574احمد حسن شذر عساف221721055003 7  0.00

70 معيد 5050573560310احمد حسن طاهر عبد الحسين221721055004 8  0.00

59 معيد 5735515553310احمد عبد الرضا حسن عبد221721055005 9  0.00

83 معيد 5932695569500احمد عماد عبد الحسين شهاب221721055006 10  0.00

60 معيد 5037503841250احمد فوزان كطامي عذاب221721055007 11  0.00

80 معيد 0صفر5752505060احمد كوتي سلطان سطام221721055008 12  0.00

84 معيد 0صفر796871م69اسعد غانم جبر لفته221721055009 13  0.00

88 معيد 0صفر5250376750باسم اسماعيل اسحاق بدر221721055011 14  0.00

77 معيد 0صفر6463536150جابر عبادي مسير جابر221721055014 15  0.00

54 معيد 5537405654350حسن علي عبد الرضا كايم221721055017 16  0.00

70 معيد 3041505057320حسين جواد جلب مهاوش221721055018 17  0.00

71 معيد 0صفر5050503959حسين رشيد خليف ملجي221721055019 18  0.00

81 معيد 0صفر5839544052حسين صبيح موير راشد221721055020 19  0.00

87 معيد 0صفر53صفر605050حسين عباس نفل سايب221721055021 20  0.00

64 معيد 5524415050300حسين قاسم عجيل نهار221721055022 21  0.00

54 معيد 0صفر5022367258حسين هاشم عبد موسى221721055024 22  0.00

69 معيد 4029413850320حيدر كاطع حيدر كاظم221721055025 23  0.00

74 معيد 6131316161410حيدر م هدمول دهام221721055026 24  0.00

82 معيد 6451565867350زين العابدين عكار عبد الصاحب مركب221721055028 25  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 :2
ذي قار

اعدادية سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 ناجح 776982857473540سجاد شاكر محمود جداح221721055029 26  77.14

78 ناجح 535264806050437صالح مهدي عمير حتروش221721055030 27  62.43

85 معيد 0م6451596250عادل رحيم شياع سلمان221721055032 28  0.00

86 معيد 0صفرم65صفر5061عباس جابر ثامر عبد221721055033 29  0.00

75 معيد 5030425750380عباس جاسم جلب دخيل221721055034 30  0.00

82 ناجح 605155647882472عباس رزاق خليف جليب221721055035 31  67.43

82 معيد 0صفر5450586174عباس فؤاد كاظم محيسن221721055036 32  0.00

82 معيد 0صفر5450555050عبد الكريم قاسم م هبر221721055038 33  0.00

66 معيد 4151505450240علء جميل فرهود مخيلف221721055042 34  0.00

83 معيد 6287870صفر7034علي اسماعيل عطيه شجيخ221721055043 35  0.00

85 معيد 0صفرصفر6040%6815علي حسين جاسم م221721055045 36  0.00

61 معيد 0عشر3421313335علي حسين عيفان عامر221721055046 37  0.00

70 معيد 5037405042350علي خالد عبد علي نعمه221721055047 38  0.00

79 معيد 5941653651500علي طارش رسن صياح221721055048 39  0.00

71 معيد 5023693950500علي م هدمول دهام221721055051 40  0.00

84 معيد 6028584139520علي هلل جنام عباس221721055052 41  0.00

79 معيد 0م5030386841عماد تحسين صاحب عيدان221721055053 42  0.00

84 ناجح 565087697054470عمر عباس عزيز عجيل221721055054 43  67.14

70 ناجح 505085527870455فؤاد سالم عبد شنيف221721055055 44  65.00

84 معيد 5324594050500فائق حسين ناصر مريبي221721055056 45  0.00

71 معيد 5020604052320فاضل عباس فاضل عباس221721055057 46  0.00

77 ناجح 665097736966498قيصر كاظم نعيثل عويد221721055058 47  71.14

59 معيد 5029635457410كرار اياد كاظم جاسم221721055059 48  0.00

65 معيد 505656410%6817كرار جابر عطشان هليل221721055060 49  0.00

58 معيد 340صفر53296137كرار حسين عبد لفته221721055061 50  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 :3
ذي قار

اعدادية سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5030613868410كرار حميد مطشر عويد221721055062 51  0.00

77 معيد 5529566750390كرار م مرجب ضمد221721055063 52  0.00

66 معيد 3831405037500ليث جاسب شمخي جابر221721055064 53  0.00

78 ناجح 535870555050414مؤمل ثجيل صافي عوبان221721055065 54  59.14

80 معيد 500صفر55315665م الهادي نهار عجيل نهار221721055066 55  0.00

71 ناجح 585062815961442م جابر عطشان هليل221721055067 56  63.14

71 معيد 5020533428220م جليل حسين عباس221721055069 57  0.00

71 معيد 6237376964870م حسن شذر عساف221721055070 58  0.00

55 معيد 0صفر5320615054م سعيد محسن شلل221721055071 59  0.00

82 معيد 0صفر5836665280م مطشر خليفه جليب221721055072 60  0.00

71 معيد 6628725541400محمود عبد الجبار عبد مركب221721055073 61  0.00

73 ناجح 635983677969493مرتضى ابراهيم قاسم مطير221721055074 62  70.43

66 معيد 0%505015أربع5250مسلم عقيل نعيم محسن221721055075 63  0.00

82 معيد 380%5032775412مصطفى حسن علي منشد221721055076 64  0.00

57 معيد 3422502421210مصطفى حميد موحان ساجت221721055077 65  0.00

77 معيد 6231745065340مصطفى عمار فيصل رسن221721055079 66  0.00

73 معيد 5040695466510مصطفى مطرود م نصيف221721055080 67  0.00

70 معيد 0%502529753519منتظر م رميض محسن221721055082 68  0.00

87 معيد 0صفر6255867572نزار فالح زاير بطي221721055085 69  0.00

86 معيد 65630صفر503769نعمه رشيد هاشم شمر221721055086 70  0.00

المشاركون

70 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 59 11 % 15.71

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

65 

65 

 90.77

65 

59 

64  6565 64 63 0 

24 49 46 50 20 0 

 37.50 75.38 70.77 78.13 31.75 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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


