
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 الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

66 راسب 5029505057500عمر طالب حميدي شمخي221521018077 1  0.00

75 ناجح 585055555050393اسامة م زغير عبيد221621018004 2  56.14

71 ناجح 505150815950412جعفر م كامل ناهي221621018010 3  58.86

79 ناجح 506250517750419حسين صلح عبد المهدي زغير221621018017 4  59.86

77 ناجح 505055697150422عادل م كامل ناهي221621018031 5  60.29

73 راسب 5038505077500علي جاسم م ثجيل221621018038 6  0.00

79 راسب 5031505083500علي عماد ماشي جابر221621018042 7  0.00

84 ناجح 547059626172462م طالب هاشم ياسر221621018058 8  66.00

60 راسب 5027532456600احمد صلح هادي عبد221721018001 9  0.00

69 راسب 5020232861500احمد عذيب علي خضر221721018002 10  0.00

67 راسب 0غغ50غغ50احمد عيدان علوي شنون221721018003 11  0.00

84 راسب 5028565650560انور مصطفى حسون شدوح221721018006 12  0.00

76 ناجح 515051557951413بديع حسين م حرز221721018007 13  59.00

66 راسب 5541683673500حسين جعفر كاظم حسن221721018008 14  0.00

71 راسب 51530غ76غ50حسين سلمان عطشان فياض221721018009 15  0.00

66 راسب 5650510غغ50حسين طلب حسين هلم221721018010 16  0.00

87 راسب 5041745062600حسين علي حسين علي221721018012 17  0.00

74 ناجح 505361805666440حسين فالح حسن عبد ا221721018013 18  62.86

79 راسب 5050385051500حمزه عبد الجليل خلف مطلق221721018014 19  0.00

53 راسب 0غغغ66غ50خالد سلمان مظلوم مزعل221721018017 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغرامي خلف علي ضاحي221721018018 21  0.00

77 راسب 80600غ72غ53رسول حسن عوده عبيد221721018019 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغزيد حاتم شمخي جبر221721018020 23  0.00

69 راسب 0غ765672غ53سجاد حسين علي جواد221721018021 24  0.00

51 راسب 0غغ54غ59غسجاد علي كاظم شبيب221721018022 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 الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 راسب 0غغ50غغ50سيف الحق سالم م عيفان221721018024 26  0.00

83 ناجح 546568537662461سيف م كريم احمد221721018025 27  65.86

74 ناجح 645072647861463صادق حسن عبد صويلح221721018026 28  66.14

غ راسب 0غغغغغغعادل غالب مهدي صالح221721018028 29  0.00

61 راسب 57500غغ50غعباس حسن طعيمه جوعان221721018029 30  0.00

55 راسب 0غ536155غغعباس ياسر كولي عبد العالي221721018031 31  0.00

56 راسب 5050505038550عقيل علوي ازغير بطي221721018033 32  0.00

84 ناجح 515364725750431علي ثامر عجيل معارج221721018036 33  61.57

65 ناجح 505063568258424علي عباس جبار شياع221721018037 34  60.57

87 راسب 5250573369560علي عدي ثجيل حاتم221721018038 35  0.00

73 راسب 0غغ5558غ58علي كاظم جبار عبد الساده221721018039 36  0.00

75 راسب 5136505965510علي كامل لعيبي لفته221721018040 37  0.00

80 راسب 62530غ535666علي نجم عبد الساده مهوس221721018041 38  0.00

76 ناجح 565063506170426عيسى هادي خلف عريف221721018042 39  60.86

60 ناجح 505059767678449فاضل خيون طالب خيون221721018043 40  64.14

83 ناجح 675156767057460كرار شنان جبار حسين221721018044 41  65.71

73 راسب 0غ5051غغ50كرار عبد الجبار حسين شهد221721018045 42  0.00

71 ناجح 505056505950386كرار همريع جابر فرحان221721018046 43  55.14

73 راسب 545459510غ58م باقر رفاك كشاط221721018049 44  0.00

81 ناجح 505267595986454م حسن علي عاجل221721018050 45  64.86

50 راسب 5050703954830م رياض مالح ناصر221721018051 46  0.00

55 راسب 0غغغغ50غم سعيد صالح حميد221721018053 47  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم عجيل شريف عليوي221721018054 48  0.00

60 راسب 5240616254630م فيصل عفريت ضعيف221721018055 49  0.00

55 راسب 0غ532557غ36ناصر سعد ناصر حسين221721018061 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 الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

75 راسب 7954580غ50غيوسف جاسم عبيد ضاحي221721018063 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

35 16 % 31.37

 0.00

الممتحنون
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9 

11  313 4 2 0 

4 1 7 3 2 0 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


