
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 الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 615286587450467امجد سلمان منخي برغش221721023002 1  66.71

87 راسب 5137726771520جاسم م ثجيل محيسن221721023004 2  0.00

77 ناجح 715084678569503ديار عبد الحسن دايش بعنون221721023009 3  71.86

76 ناجح 546377716956466رياض م ثجيل محيسن221721023010 4  66.57

76 ناجح 535064546650413ستار علي كبير عبيد221721023011 5  59.00

76 ناجح 515058536966423عباس صبيح شنيور ساجت221721023015 6  60.43

89 راسب 6150784181500عبد ا شيحان جلود عويد221721023016 7  0.00

81 راسب 6281520غ6250عزيز عبد والي عوده221721023018 8  0.00

75 ناجح 525066556252412علء رحيم شاطي كايم221721023019 9  58.86

88 راسب 5638815871500علي حمادي ثامر عمير221721023020 10  0.00

82 راسب 0غ56غ78غغعلي نجيب علي داخل221721023024 11  0.00

79 راسب 5031665051400غفور رحيم فضاله عفريت221721023025 12  0.00

74 ناجح 515069705751422فليح حسن ظيغم قاسم221721023027 13  60.29

79 راسب 50530غ61غ50م دخيل عطيه سلمان221721023030 14  0.00

86 ناجح 565583728050482م سريح طارش كريدي221721023031 15  68.86

67 ناجح 505270516350403م عدنان حسن كاظم221721023034 16  57.57

75 راسب 695051500غ50م علي سلمان عيدان221721023035 17  0.00

65 راسب 0غ625050غ51م قاسم م بري221721023036 18  0.00

85 راسب 50500غ60غغمصطفى جابر محسن م221721023039 19  0.00

64 راسب 0غ7850غ50غناصر فوزي مزيعل حجام221721023042 20  0.00

84 راسب 0غ51غ503267هادي صلح عبد الهادي بعير221721023044 21  0.00

72 ناجح 535068556054412هادي كامل عطشان غالي221721023045 22  58.86

72 ناجح 506760525050401وليد قيس خلف خضير221721023048 23  57.29

79 راسب 5450745450350وهاب رسن تالي وطبان221721023049 24  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 الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 11 % 45.83

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

13  01 3 6 0 

9 0 0 3 4 0 

 69.23 0.00 0.00 100.00 66.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


