
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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

82 ناجح 505573627850450علي غالب جخيور فضل221621037037 1  64.29

91 راسب 697171550%5014علي محسن فهد محيي221621037038 2  0.00

71 راسب 5050503063500مهدي عوده عطشان موحان221621037047 3  0.00

79 ناجح 566277595860451اركان ناصر حسين عليوي221721037001 4  64.43

67 راسب 5050583762530جعفر رياض صافي نعيمه221721037005 5  0.00

71 ناجح 505576507550427حسن سعيد عجيمي مصاول221721037006 6  61.00

66 راسب 3750665068500حسن شهيد صيوان كشيش221721037007 7  0.00

86 راسب 985189640%6418حسن علي حسين عليوي221721037008 8  0.00

87 ناجح 555087718055485حسين علي حمد كاظم221721037009 9  69.29

55 راسب 5029703857360حسين كاظم مزعل جبر221721037010 10  0.00

60 راسب 5026715062560حمزه علوي فارس عيسى221721037011 11  0.00

86 ناجح 505484657550464حيدر رزاق حسن جياد221721037012 12  66.29

82 ناجح 585458797175477حيدر صلح عبد النبي سدخان221721037013 13  68.14

75 ناجح 505081557355439خير ا حازم مفتن نغيمش221721037014 14  62.71

86 راسب 685076640غ63زين العابدين عبد ا علي خويط221721037015 15  0.00

62 ناجح 575061507650406شهاب احمد عجيمي مصاول221721037016 16  58.00

69 راسب 5428635352500عباس سرحان محسن فهد221721037017 17  0.00

79 ناجح 645682718261495عبد الكريم منصور عبد المجيد م221721037018 18  70.71

86 راسب 5041556064500علي عقيل علي كريم221721037020 19  0.00

69 راسب 5050265050500م جاسم محيل حسين221721037021 20  0.00

71 ناجح 505055767161434محمود ستار ذرب شكاحي221721037023 21  62.00

70 راسب 5055735966280مصطفى حسين ريكان عطشان221721037025 22  0.00

77 ناجح 525773507057436مناف رعد جاسم نبيت221721037026 23  62.29

83 ناجح 645092507466479منصور طالب عربي حسن221721037027 24  68.43

63 راسب 0غ67غ502075نعيم صبري عاجل دويش221721037028 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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

62 راسب 0غ58غ71غغهادي منعثر هادي شاهر221721037029 26  0.00

78 راسب 5036815368500وليد خالد عبد الواحد حميد221721037030 27  0.00

72 ناجح 525064547458424ياسين ستار كاظم طشر221721037031 28  60.57

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 13 % 46.43

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 50.00

2 

1 

18  19 1 5 0 

11 0 7 1 3 0 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


