
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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 ناجح 505050505450381احمد ريسان جميل مزعل221611082003 1  54.43

66 راسب 5650532550500جلل جبار ابراهيم خليف221611082018 2  0.00

82 ناجح 546578635975476احمد كريم فرحان سلمان221741082001 3  68.00

88 ناجح 505568565964440حسن رسن علي عبيد221741082004 4  62.86

96 ناجح 805475746757503حسين ابراهيم سلمان م221741082005 5  71.86

80 راسب 55250خمس615550حسين سمير سالم نصيف221741082006 6  0.00

89 راسب 0غغغغغ50حسين علوان نايف جخيم221741082008 7  0.00

60 راسب 23320%19اثنتان2836خالد هيثم حسين حسن221741082009 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغرزاق راضي غياض جبار221741082011 9  0.00

93 ناجح 889798929895661رسول م صالح بشير221741082012 10  94.43

73 راسب 6639502050700سجاد مطرود م نصيف221741082013 11  0.00

85 راسب 5450386661500سعد رياض علي جوار221741082014 12  0.00

85 ناجح 596675685887498سعد محسن سعيد حسين221741082015 13  71.14

86 ناجح 668457539267505ضياء جمال مايد واحد221741082016 14  72.14

83 راسب 0غ62غغغغعادل علي عبد الحسين عبيد221741082017 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس قاسم عداوي كاطع221741082018 16  0.00

87 راسب 0صفر58صفر627966عباس محسن طعين غياض221741082019 17  0.00

70 راسب 5077307978750عباس محسن عاصي صكبان221741082020 18  0.00

98 ناجح 808784828194606عبد ا صبري زيارة كاظم221741082021 19  86.57

83 راسب 5540325063630علي جبار طاهر حولي221741082022 20  0.00

89 راسب 0غ5050212264علي سعد ثجيل ذياب221741082023 21  0.00

87 ناجح 7482808589100597علي عيدان عبيد صبيح221741082024 22  85.29

81 ناجح 506750707257447قحطان عدنان مهدي م221741082025 23  63.86

91 ناجح 526168755050447كرار مجيد مطشر طاهر221741082026 24  63.86

90 ناجح 568075858086552م احمد شراد لفته221741082028 25  78.86

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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 537250836577493م حاضر مونس هوري221741082029 26  70.43

92 راسب 0غ56غغ7379م شناوة جاسم غاطي221741082031 27  0.00

91 راسب 590غ6151غ50م علي كاطع عبد221741082032 28  0.00

86 ناجح 506270805052450مروان غانم طعيمة عاصي221741082033 29  64.29

83 ناجح 815058725388485مقتدى جاسم ناجي جاسم221741082034 30  69.29

83 ناجح 615064727583488مهند حاكم تركي ابو شخيرة221741082035 31  69.71

94 راسب 520%17%61593015مهند غالب حميدي سماح221741082036 32  0.00

92 ناجح 505050666878454هشام سعيد علي دفار221741082037 33  64.86

غ راسب 0غغغغغغيعقوب م هادي حامد221741082038 34  0.00

المشاركون

34 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 17 % 50.00

 100.00

الممتحنون
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 85.00 62.50 25.00 66.67 76.92 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


