
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

65 راسب 5070550عشر5654حسين فاضل عويد كناد221611054024 1  0.00

69 راسب 0غ5050غغ50احمد جبار سلوكي حمدان221741054001 2  0.00

71 راسب 0غ5050345957امجد جواد خاجي صحن221741054003 3  0.00

73 ناجح 546671605650430جاسم حسين عباس حسن221741054004 4  61.43

88 ناجح 708365507866500جعفر مزعل عذاب نعيثل221741054005 5  71.43

74 راسب 0غ5851غ5072جلل قاسم حامد رفيع221741054006 6  0.00

70 راسب 0غغ53غ5452حسن فالح خلف عيدان221741054007 7  0.00

87 راسب 0غغغ50غ56حسين صباح غالي شلكه221741054008 8  0.00

75 راسب 0غغغغ5050حسين عامر خلطي هفات221741054009 9  0.00

81 راسب 0غ53غ52غ51سجاد عبد سلمان زامل221741054010 10  0.00

72 راسب 60500غ556250صادق ناظم صكبان خضر221741054014 11  0.00

72 راسب 0غ55غ565452ضياء قاسم م عليوي221741054015 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغطارق عوده بني عبيد221741054016 13  0.00

80 راسب 5050502852390عبد الحسين عباس خاجي صحن221741054018 14  0.00

76 راسب 5430505323500علء حميد خاجي صحن221741054019 15  0.00

89 ناجح 697773788981556علي حسين عباس حسن221741054020 16  79.43

80 راسب 0غ6457383267علي يونس سيد صحن221741054021 17  0.00

84 راسب 0غغ50595050عمار هاشم حامد رفيع221741054022 18  0.00

70 ناجح 535050535850384غفران سفيح هبر والي221741054023 19  54.86

80 ناجح 676965886986524فارس عاجل ثجيل عكيلي221741054024 20  74.86

81 راسب 0غغغ546050م المصطفى غانم سرحان عبود221741054026 21  0.00

78 ناجح 596265618158464م محراش شكبان نجرس221741054027 22  66.29

86 راسب 0غ5060غغ58مرتضى عدنان ياسر سليمان221741054028 23  0.00

57 راسب 0غغغغغ50منتظر مزعل عبد عبيد221741054029 24  0.00

78 راسب 0غ59غغ5663ناطق ناظم صكبان خضر221741054030 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 ناجح 667263746450466ناظم عاجل ثجيل عكيلي221741054031 26  66.57

69 راسب 4150506870500هشام حيدر هاشم زغير221741054032 27  0.00

38 راسب 0غعشرخمساثنتان%2713يوسف ظاهر صبح حسين221741054033 28  0.00

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 7 % 25.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

0 

 0.00

2 

0 

5  74 4 7 0 
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 60.00 57.14 25.00 50.00 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


