
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

ثانوية الجبايش للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 0غغغ525169احمد سهر عمول حديد221751045002 1  0.00

80 راسب 0غ52غ66غغاكرم حاكم جمعه ماكر221751045003 2  0.00

90 ناجح 85891008892100644امير كامل هندوس شمال221751045004 3  92.00

89 ناجح 836674726974527اوس ماهر بداي مهاوي221751045005 4  75.29

86 راسب 0غغغ62غغباقر غائب بداي مهاوي221751045006 5  0.00

89 ناجح 706270656176493بهاء حسن صبري عبيد221751045007 6  70.43

غ راسب 0غغغغغغجعفر صبيح عويد مشري221751045008 7  0.00

77 راسب 5050502152320حبيب ظاهر يوسف جمعه221751045009 8  0.00

89 ناجح 808478897880578حسن خشان نصار غيلن221751045010 9  82.57

89 راسب 0غغغغغغحسين حسن عبود عطيه221751045011 10  0.00

92 ناجح 889296809197636حسين عبد ا بليم طرير221751045012 11  90.86

87 ناجح 927578506766515حسين مهدي جويعد هليل221751045014 12  73.57

85 راسب 0غ50غ5470غحميد جاسم مشحوف مرير221751045015 13  0.00

91 ناجح 756680647570521خضير خشان نصار غيلن221751045016 14  74.43

87 راسب 8062612777660داود سلمان رزيج جويعد221751045017 15  0.00

93 ناجح 9093899710090652صالح وجدان كامل صالح221751045018 16  93.14

89 راسب 555050500غغصدام رزاق صالح صنكور221751045019 17  0.00

84 راسب 0غ58غ625059عبد ا حسين علي نويجي221751045020 18  0.00

93 ناجح 927487717273562عبد ا منذر بجاي عويد221751045021 19  80.29

89 راسب 0صفر7877916394علء عبد الحسين زايد خلف221751045023 20  0.00

79 راسب 0غغغ54صفر50علي سلمان بلم كارون221751045025 21  0.00

87 ناجح 685869506163456علي شاكر جويد جويعد221751045026 22  65.14

89 راسب 0غغغ505051عمار جبار عبد الكريم منصور221751045028 23  0.00

88 راسب 7942725764560عمار حسن سبتي شهيب221751045029 24  0.00

86 ناجح 737675637390536قاسم طالب غريب جاسم221751045030 25  76.57

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

ثانوية الجبايش للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

89 راسب 0غغغ5065غقاسم عوده فالح حامد221751045031 26  0.00

84 راسب 0غغغ79غ56كريم عبد الحسين صالح شمال221751045032 27  0.00

74 راسب 5650652561560م رحيم شريوي كاصد221751045033 28  0.00

96 راسب 6362743477740م رياض عرنوص عبد ا221751045034 29  0.00

80 راسب 7256653771500م عبد الحسين صالح شمال221751045035 30  0.00

92 ناجح 807087526566512م عبد الزهره حنون هليل221751045036 31  73.14

95 ناجح 8880891008567604م علي كاظم موسى خرابه221751045037 32  86.29

83 ناجح 816385948583574م كاظم عبد الحسن فلح221751045038 33  82.00

89 راسب 83670غ5870غمرتضى عبود صيوان مرسول221751045039 34  0.00

86 ناجح 807080507664506نعيم باسم خشان نصار221751045042 35  72.29

76 ناجح 645889527966484احمد يعقوب شياع ساهي221751045043 36  69.14

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

20 16 % 44.44

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

16 

16 

4  313 3 17 0 

2 3 8 3 15 0 

 50.00 100.00 61.54 100.00 88.24 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


