
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية اليرموك للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

61 راسب 5058505031220احمد غالب صالح طويش221751004002 1  0.00

70 راسب 0غغغ56غ58احمد محسن علي عباس221751004003 2  0.00

66 راسب 510غغ665072اشرف عدنان هاشم رهيلي221751004005 3  0.00

61 ناجح 625552575057394اكرم شعلن كامل دحام221751004006 4  56.29

83 ناجح 766382856372524امجد عبد الرضا سعدون فجر221751004008 5  74.86

74 راسب 5964635332660حسن م مكي عليوي221751004012 6  0.00

77 ناجح 545452775650420حسن هويدي لفتة رفش221751004013 7  60.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي كمر عواد221751004014 8  0.00

72 راسب 0غغغ75غ73حمزة حسن خليف محيسن221751004015 9  0.00

67 راسب 0غ42غ523869حيدر خلف فرحان سوير221751004016 10  0.00

68 ناجح 636174655362446حيدرا م مكي عليوي221751004018 11  63.71

77 راسب 5740575127500داود سالم مكي مطشر221751004019 12  0.00

78 راسب 0غغ50غغ72سجاد فليح حسن دخيل221751004022 13  0.00

67 راسب 0غ5450505136صادق جعفر محسن حريب221751004026 14  0.00

88 ناجح 688578816785552صالح حسين صالح حسن221751004027 15  78.86

53 راسب 5555585041370عباس خالد حسن موسى221751004029 16  0.00

79 ناجح 665075685164453عباس علي جاسم نعيم221751004031 17  64.71

60 راسب 0غغ50غ5656عبد العزيز سعدون جبر عكل221751004032 18  0.00

68 راسب 6661646540640علي احمد كامل صالح221751004033 19  0.00

65 ناجح 615271575050406علي عبد الحسين هاشم طناش221751004036 20  58.00

70 ناجح 786661556475469علي فاضل عبد العظيم مزيد221751004038 21  67.00

84 ناجح 716450605057436غفار عبد الحسين حواس عاتي221751004040 22  62.29

84 ناجح 618058585850449غيث عبد الرحمن حمود مهاوش221751004041 23  64.14

54 راسب 5650555835500كرار حسين جبار خريبط221751004042 24  0.00

50 راسب 500%5862504219كرار راشد يازع شلكه221751004043 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية اليرموك للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 ناجح 695554655654423كرار عبد الحسين حواس عاتي221751004044 26  60.43

67 ناجح 605866775072450م صالح عطشان بريسم221751004048 27  64.29

76 راسب 0غ575050غغم عبد ا عودة محيي221751004050 28  0.00

77 راسب 735850590غغم مصطفى عبيد كاظم221751004052 29  0.00

85 ناجح 736870867883543م هادي عوفي ذبيح221751004054 30  77.57

74 ناجح 697682836777528م هادي فليح جاسم221751004055 31  75.43

81 راسب 3155885032590مخلد طالب حسين رومي221751004056 32  0.00

64 راسب 390%5450503518نائل عادل عبد الحليم عبد المجيد221751004061 33  0.00

67 راسب 5031505027330نجوان حسن هادي عبيد221751004062 34  0.00

79 راسب 5650545028290ياسر عمار جبار حسن221751004065 35  0.00

غ راسب 0غغغ53غ50يعقوب حسن علي جبر221751004066 36  0.00

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

22 14 % 38.89

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 66.67

3 

2 

12  34 19 15 0 

9 3 2 6 10 0 

 75.00 100.00 50.00 31.58 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


