
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 العكيكة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 راسب 81600غ68غ50جعفر مهدي جبار جايد221621041013 1  0.00

83 ناجح 565080597556459سيف صادق م عبيد221621041033 2  65.57

65 راسب 5227505068500مثنى سعيد جعفر علي221621041057 3  0.00

70 ناجح 505050517650397مصطفى علي كريم عبد ا221621041073 4  56.71

68 راسب 5064630غغ62يعقوب هاشم خيون عجيل221621041081 5  0.00

83 راسب 3765564076410ابو الحسن علي سمير زاهي221721041001 6  0.00

81 ناجح 585152596450415احمد راضي درويش راضي221721041002 7  59.29

71 راسب 0غ54غ60غغاحمد طالب زاجي جاسم221721041004 8  0.00

54 راسب 5031503450500احمد عريمش كامل شلكه221721041005 9  0.00

79 راسب 5135577869500احمد علء جعفر سمير221721041006 10  0.00

81 راسب 0غ556162غ54احمد علي عبد الكريم هويدي221721041007 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد كاظم حميد عبد221721041008 12  0.00

60 راسب 0غ50غ50غغادريس حسن موسى محسن221721041009 13  0.00

63 راسب 503350340%5016اسامه برهان خماط ثعبان221721041010 14  0.00

66 راسب 0غ57غ56غ50امين وشاح مطر جبار221721041012 15  0.00

54 راسب 5227552754410اياد سعيد غني فاضل221721041013 16  0.00

57 راسب 5025505050340بهاء م نزال سلطان221721041014 17  0.00

94 ناجح 615760506652440حسن عوده خصاف عطيه221721041016 18  62.86

75 راسب 5471500غ%11غحسين خالد عبد الساده وداعه221721041017 19  0.00

81 راسب 5028807166580حسين علي ستار عبد الرضا221721041018 20  0.00

80 راسب 5031505054500حسين علي عوده هاشم221721041019 21  0.00

79 ناجح 505851505453395حسين كطن ذياب كاظم221721041021 22  56.43

71 راسب 0غ61غ70غ56حيدر حافظ عبد احمد221721041022 23  0.00

86 ناجح 625084516966468حيدر علي حسين ثجيل221721041023 24  66.86

57 راسب 5062522666500رافد حيدر عويد نعيم221721041024 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 العكيكة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 5050783767500سجاد نايف كريم ضاحي221721041025 26  0.00

87 ناجح 635281846956492سجاد وليد احمد هاشم221721041026 27  70.29

65 ناجح 505456635358399سلوان باسم عايز بشاره221721041027 28  57.00

74 راسب 5350684162570سيف حامد فضيح معلي221721041028 29  0.00

72 راسب 5030545050230شهاب احمد بشاره حايل221721041029 30  0.00

70 راسب 5041395160500شهاب احمد عكله خضير221721041030 31  0.00

83 راسب 0غ65غ68غ50ضياء الدين جواد عوده جاسم221721041031 32  0.00

73 راسب 5732563957400عباس خافور ابراهيم م221721041032 33  0.00

72 راسب 70500غ87غ50عباس عدنان مهدي صالح221721041033 34  0.00

72 راسب 0غغغغغ50عزام عبد الحسين كامل صالح221721041034 35  0.00

60 راسب 0غ50غغغ50علي جبار طعمه جاسم221721041035 36  0.00

76 راسب 39210%18%17%3415علي صادق مسير حنتوش221721041036 37  0.00

65 ناجح 505050655050380علي طالب زاجي جاسم221721041037 38  54.29

64 ناجح 525050635450383علي طاهر زرار م221721041038 39  54.71

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي عادل شاكر طاهر221721041039 40  0.00

87 راسب 61500غغغ50علي عباس عايد شدود221721041041 41  0.00

62 راسب 5030383250530علي عبد المير حاجم حسن221721041042 42  0.00

88 ناجح 575887507758475علي فاضل فرج م221721041043 43  67.86

83 ناجح 505265736251436علي نبيل صاحب عبد الرضا221721041044 44  62.29

85 ناجح 506167507050433غزوان عبد ا ريكان طمعه221721041045 45  61.86

82 ناجح 525857515753410كرار تحسين عبد علي عبد الحسن221721041047 46  58.57

71 راسب 53320%50325015كرار جاسم هادي سلمان221721041048 47  0.00

77 ناجح 515057535350391كرار جبار قاسم عبد ا221721041049 48  55.86

76 راسب 5030675058530كرار رحيم يوسف طعان221721041050 49  0.00

65 ناجح 506455505950393كرار علي نعيم طاهر221721041051 50  56.14

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية العكيكة للبنين

التسلسل

2017/2016
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الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 0غ50غغغ51كريم عادل محمود داود221721041052 51  0.00

69 راسب 5462416064530م باسم م بلط221721041054 52  0.00

73 ناجح 505555506250395م عبد العالي سالم م221721041055 53  56.43

69 راسب 5024585051310م وفيق شاكر محسن221721041056 54  0.00

66 راسب 615058520%5018مسلم غازي رحيم ليذ221721041057 55  0.00

89 راسب 5451713762500مسلم نعيم ساجت جخيور221721041058 56  0.00

80 راسب 0غ54غ50غ56مشتبى عبد مكطوف سوادي221721041059 57  0.00

87 راسب 5635795064540مصطفى حبيب عبد ا مطشر221721041060 58  0.00

90 راسب 776053590غ61مقداد احمد نجم عبد ا221721041061 59  0.00

73 راسب 50240%2218%5016منتظر جاسم عبد الخضر داخل221721041062 60  0.00

65 راسب 527560500%5211منتظر مطر عايد علي221721041063 61  0.00

74 راسب 0غ66غ52غ50نائل صادق صيوان حسن221721041064 62  0.00

60 راسب 5039823953360هاني سالم علوي ماشي221721041065 63  0.00

75 ناجح 505066566758422وقار فايق صيوان حسن221721041066 64  60.29

67 راسب 5031605065500يحيى جاسم زاجي جاسم221721041067 65  0.00

المشاركون

65 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

47 18 % 27.69

 0.00

الممتحنون
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 45.00 16.67 46.15 87.50 70.27 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


