
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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

59 ناجح 505050505950368سالم صبيح حسين صبح221621033019 1  52.57

67 ناجح 505050515050368سجاد رياض ساجت سفيح221621033021 2  52.57

50 ناجح 505661506150378سيف حميد جوده جلب221621033025 3  54.00

50 ناجح 505250505550357علي م خضير منصور221621033049 4  51.00

96 ناجح 555062635450430معتز حيدر رحم جابر221621033072 5  61.43

69 راسب 3750826256500اثير موسى جابر علي221721033001 6  0.00

79 راسب 5050502353210احمد صادق كاظم كاطع221721033003 7  0.00

68 راسب 5038596852290احمد م خضير غانم221721033004 8  0.00

89 ناجح 506378508185496الحمزه عباس عبيد حمود221721033007 9  70.86

71 ناجح 545358657453428جسام ناظم جخيور عباس221721033008 10  61.14

84 ناجح 505063506165423حسن هادي م جبر221721033009 11  60.43

90 ناجح 655870836557488حسين رحيم مري عطيه221721033011 12  69.71

86 ناجح 505866608551456حسين علي جبر سفيح221721033013 13  65.14

82 راسب 5439505051280حسين غالب خلف علي221721033014 14  0.00

77 راسب 5152505954350حمزه م ابيش نجم221721033016 15  0.00

53 راسب 0غ5259غغغحيدر حسين ياسر حسن221721033017 16  0.00

72 راسب 5154506650370خالد جمال عذاب عبيد221721033018 17  0.00

78 راسب 4236645060250خلدون لطيف مطشر ثابت221721033019 18  0.00

70 راسب 5038707171530سجاد جليل عبد ا مريكن221721033021 19  0.00

87 ناجح 505950517551423سجاد م سلطان عبد221721033022 20  60.43

64 ناجح 505268515455394سلم احمد محسن شلل221721033024 21  56.29

72 ناجح 645069508450439صادق م حسن جهلي221721033025 22  62.71

74 راسب 0صفر5257505342صباح كريم زعيبل شلل221721033026 23  0.00

75 راسب 0%345137365012ضياء م فيصل محسن221721033029 24  0.00

87 راسب 6554500صفر5058عباس حسين حميدي شرهان221721033030 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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 راسب 3754505460500عباس كريم نعيم عليوي221721033032 26  0.00

63 راسب 0غ505063غثلثعلي احمد قاسم عيدان221721033034 27  0.00

80 ناجح 515065816851446علي حميد خصاف علي221721033036 28  63.71

68 راسب 5050557056410علي حميد وهيب عبيد221721033037 29  0.00

59 راسب 6065585650390علي حيدر عبد الحسين فليح221721033038 30  0.00

77 ناجح 557067785153451علي رحيم عكار سفيح221721033041 31  64.43

80 ناجح 505052506550397علي فراس قادر راهي221721033042 32  56.71

68 راسب 5155515750400علي م رسول عبيد221721033043 33  0.00

68 راسب 84830%6619%2419فائز كاظم هلمه حمادي221721033046 34  0.00

79 ناجح 576073678159476كاظم بجاي تبن مؤيد221721033048 35  68.00

75 راسب 5028583954320كرار رحم خضر عواد221721033049 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغمجتبى عبد الحسين حنون شعيل221721033052 37  0.00

72 ناجح 645967716151445محسن دنيف مطشر ثابت221721033053 38  63.57

69 راسب 5133595736230م باسم سعيد صخيري221721033054 39  0.00

72 راسب 0غ5228735058م تحسين علي حسين221721033055 40  0.00

83 راسب 5433653851630م كريم عبد ا مريكن221721033057 41  0.00

77 ناجح 545076777769480مرتضى رحم م هويدي221721033058 42  68.57

83 ناجح 625380506950447مرتضى وليد خالد خضير221721033059 43  63.86

81 راسب 727569560صفر52مسلم عبد خيون زغير221721033060 44  0.00

74 راسب 576864560صفر74مصطفى ستار جبار عجيل221721033061 45  0.00

70 راسب 5036505058500مصطفى صفاء حسون عباس221721033062 46  0.00

86 ناجح 505050727759444منتظر عادل ابراهيم عودة221721033065 47  63.43

87 راسب 5538635571500يونس وائل يوسف هلل221721033067 48  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 الشباب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

27 21 % 43.75

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 64.71

17 

11 

30  157 6 28 0 

17 13 2 4 15 0 

 56.67 86.67 28.57 66.67 53.57 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


