
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

ثانوية صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 5535585269500حسن صباح كريم شمخي221621061003 1  0.00

62 راسب 5442505050510منتصر علء ناصر جايد221621061023 2  0.00

79 ناجح 617250715552440منتظر كاظم منشد هليل221621061024 3  62.86

75 راسب 0غغغ71غ58حسين سامح سوادي نعمه221721061002 4  0.00

54 راسب 0غغ6350غ57حسين عبد الصاحب عبد الحسن عداي221721061003 5  0.00

79 ناجح 505089505950427حسين محيبس صالح جوده221721061004 6  61.00

88 ناجح 656391625261482حيدر عبد المير حسين خلوهن221721061005 7  68.86

82 ناجح 785090546767488رحيم صكبان سويج لفته221721061007 8  69.71

67 راسب 5027635850350زاهر حبيب عباس حامي221721061008 9  0.00

69 راسب 5441736655510زياد حسين ربيع منصور221721061009 10  0.00

71 ناجح 657181535050441سيف عباس هاشم فليح221721061010 11  63.00

79 ناجح 545383587055452عادل محسن عزيز وحيد221721061012 12  64.57

غ راسب 0غغغغغغعباس عبد علي حسين221721061013 13  0.00

81 ناجح 605068575058424علء عبد ا عبد الحسين عداي221721061015 14  60.57

78 راسب 58570غ73غ58علم الهدى مالك ناجي مزهر221721061016 15  0.00

79 ناجح 627376535351447علي حيدر علي خليل221721061017 16  63.86

83 ناجح 737979546862498علي عاصف حسين م221721061019 17  71.14

53 ناجح 685573675052418علي فالح مزكان حاجم221721061020 18  59.71

71 راسب 675450560غ50علي كاظم مطشر حسين221721061021 19  0.00

64 راسب 5025555750250علي م لفته سدخان221721061022 20  0.00

72 ناجح 666175605250436علي هاشم ناظم جعاز221721061023 21  62.29

91 ناجح 717177636075508علي ياسر سعيد طلل221721061024 22  72.57

76 ناجح 535073505050402كاظم عبد صالح حسين221721061025 23  57.43

73 راسب 5027725150510م طالب رميض سعود221721061027 24  0.00

غ راسب 0غغغ50غغمراد جمال عبدالحسن عداي221721061030 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

ثانوية صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 ناجح 505055615457405مصطفى حسن حسين عبد221721061031 26  57.86

86 راسب 6752764150610ميثاق حياوي عزيز وحيد221721061033 27  0.00

80 ناجح 755884655163476يونس اسعد ريحان سعدون221721061034 28  68.00

المشاركون

28 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 15 % 53.57

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح
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0 

 100.00

1 

1 
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 77.78 0.00 83.33 100.00 60.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


