
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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 راسب 790غ7750غ50صفاء بريسم فضاله م221621054024 1  0.00

76 ناجح 506173505650416احمد امير كامل خلف221721054001 2  59.43

66 راسب 3736505050390اسحاق فضل سلمان بارح221721054003 3  0.00

72 راسب 31503357540صفرحاتم عبد الكريم موسى كيطان221721054005 4  0.00

73 ناجح 505057506450394حسن خالد كاظم بدر221721054006 5  56.29

95 راسب 583686500غ59حسين سمير غثيث حاجم221721054008 6  0.00

80 راسب 5029676787520حيدر خيرا عيلن حمود221721054011 7  0.00

78 راسب 5042506165570حيدر علء علوي عباس221721054012 8  0.00

78 راسب 5033686168570رائد حسن مالح حسن221721054013 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغزين العابدين علي محسن حمدان221721054014 10  0.00

83 ناجح 546565577555454ساجد كاظم سعدون عطر221721054015 11  64.86

90 راسب 4151373156260سجاد سمير ارخيص عبد الحسن221721054016 12  0.00

64 راسب 0غ53غغغغصلح حسين وحيد عباس221721054018 13  0.00

64 راسب 0غ56غ50غغظافر عبد الرضا خضير رشدان221721054021 14  0.00

غ راسب 0غ57غغغغعباس علي لعيبي سعيف221721054022 15  0.00

75 راسب 5033505354500عباس فضل سلمان بارح221721054023 16  0.00

55 ناجح 545962587768433عباس كريم هاشم مسير221721054024 17  61.86

59 راسب 3528504072340عبد الجبار عبد الحسن امرير دويش221721054025 18  0.00

58 راسب 3836545775370عبد الجبار عبد ا جبر ليج221721054026 19  0.00

67 راسب 0غ8156غ50غعجيل حسوني علي رسم221721054027 20  0.00

77 ناجح 635076818053480علي جبار صياح مطشر221721054028 21  68.57

76 راسب 623063500%5418علي طالب خلف علي221721054033 22  0.00

75 راسب 5050593851500قادر صباح حميدي خضر221721054035 23  0.00

72 ناجح 516272518985482كرار عدنان ورد خليف221721054036 24  68.86

85 راسب 0%276079526516مالك نجم عبد م221721054037 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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

92 راسب 5041515778500ماهر ريحان صكبان سلمان221721054038 26  0.00

76 راسب 0غغغغغغم عبد الكريم سميسم شكبان221721054040 27  0.00

62 راسب 5031505066390م عبد الواحد فتوحي بدع221721054041 28  0.00

74 راسب 5368505433330مخلد بشار نصير والي221721054044 29  0.00

50 راسب 5031502668420مسلم جبار شويلي كريم221721054045 30  0.00

74 ناجح 505465586050411مسلم حسن يعكوب وشاح221721054046 31  58.71

90 راسب 5741685382670منتظر علي عبد الحسين عبد221721054047 32  0.00

83 راسب 665078540غ50منير عبد الحسين خميس فليح221721054048 33  0.00

81 ناجح 545067506750419مهدي كوز عبد حمزه221721054049 34  59.86

88 ناجح 615065508158453نزار جبار عويد شجاي221721054051 35  64.71

64 راسب 3850505072500يحيى داخل كاظم معله221721054052 36  0.00

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

27 9 % 25.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون
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 43.48 80.00 30.00 50.00 46.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


