
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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 ناجح 505550507250401احمد ماجد جبار وهيب221621039002 1  57.29

69 ناجح 576988546663466ابراهيم خزعل حموده سعيد221721039001 2  66.57

80 ناجح 686378746950482احمد رضاء والي م221721039002 3  68.86

88 ناجح 505262647261449اكرم محسن هويف جلود221721039003 4  64.14

67 راسب 5050387353350حسام قاسم كريم جاسم221721039005 5  0.00

91 راسب 500غ50غغ62حسين جواد كاظم زاجي221721039009 6  0.00

80 راسب 5750602860580حسين عبد الكاظم حسين علي221721039011 7  0.00

82 ناجح 525080506367444حسين عكلو فتين مسعد221721039012 8  63.43

77 راسب 6238763760250رياض يحيى بستان عبدالنبي221721039015 9  0.00

73 راسب 0غ6024595063طاهر هادي طاهر طليع221721039019 10  0.00

74 راسب 6527505758410عباس عبد الواحد نعمه عيسى221721039020 11  0.00

73 ناجح 505858735257421علي احمد عزيز عيسى221721039024 12  60.14

58 راسب 0غ5050505058علي جواد كاظم محسن221721039025 13  0.00

82 راسب 5061365051550علي رحيم كاظم نصار221721039027 14  0.00

74 ناجح 535577626651438علي طالب صكبان كريم221721039028 15  62.57

80 ناجح 647470507150459علي مؤيد رشيد عبد221721039029 16  65.57

62 راسب 5033303350250علي مالك حسن كاظم221721039030 17  0.00

71 راسب 0%503125335114علي محسن علي صبر221721039031 18  0.00

71 ناجح 505061506150393كرار داخل تقي حسن221721039033 19  56.14

70 راسب 5050683550500كرار صباح م جبار221721039034 20  0.00

71 راسب 0غغ5058غغكرار عجيل عديم عواد221721039036 21  0.00

55 راسب 50270%50253814م حسن عجيل حسن221721039038 22  0.00

76 ناجح 545565506957426م رعد ثامر حموده221721039039 23  60.86

81 راسب 0غغ5750غ50م سلمان كاظم اسويد221721039040 24  0.00

68 راسب 0غ5055غغغم كريم جبار حمد221721039042 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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 505663596350424م محسن علي صبر221721039043 26  60.57

75 راسب 0غ52غ59غ54مشتاق عبد الرضا علوي عاكول221721039045 27  0.00

87 ناجح 586370597164472مصطفى جواد كاظم هاشم221721039046 28  67.43

63 راسب 500غ5269غ69موسى جبار عوده جابر221721039050 29  0.00

المشاركون

29 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 12 % 41.38

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

4 

4 

15  69 4 16 0 
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 60.00 16.67 33.33 100.00 62.50 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


