
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 الجواد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 ناجح 506154836664459حسام حليم جاسم خضير221621062017 1  65.57

67 راسب 5142535059540حسين علي عبد وني221621062026 2  0.00

74 ناجح 505062517550412م حسن م فرحان221621062090 3  58.86

56 راسب 5050505064210نائل رحيم ياسر عودة221621062103 4  0.00

67 ناجح 536467555050406أسامة إسماعيل خليل ناصر221721062001 5  58.00

85 ناجح 505068787150452ابا ذر خالد عبد الحسن موسى221721062004 6  64.57

80 ناجح 505050597560424احمد سامي حبيب سرحان221721062007 7  60.57

78 راسب 0غ57غ5067غاحمد سليم ماهر جابر221721062008 8  0.00

64 راسب 83500%37565919احمد عبد المهدي صالح مهدي221721062009 9  0.00

75 ناجح 515063565660411احمد مزعل ثجيل صخي221721062011 10  58.71

74 راسب 2875757585850احمد مصطفى عايد جبر221721062012 11  0.00

80 راسب 5550714052680احمد منهل حسن خضر221721062013 12  0.00

64 راسب 5030333337300ارشد علي حسين دوخي221721062015 13  0.00

70 راسب 5550523663500جعفر جبار كريم شامر221721062024 14  0.00

62 راسب 5136515050500حسام عبد ا جبر حسين221721062026 15  0.00

77 راسب 5029556166500حسام كريم سلمان عباس221721062027 16  0.00

67 راسب 5035503050500حسين علي بدر هويدي221721062029 17  0.00

76 ناجح 505660565150399حسين علي رحيم موسى221721062032 18  57.00

74 ناجح 505571517158430حيدر جبار ناصر محيسن221721062034 19  61.43

80 ناجح 515953506150404حيدر عبد علي عبد الواحد موسى221721062035 20  57.71

51 راسب 67556988690غحيدر وهاب طالب عبد221721062036 21  0.00

84 ناجح 655083606555462سجاد احمد شاطر وادي221721062039 22  66.00

71 ناجح 525363506050399سجاد حسان سكر حبيب221721062040 23  57.00

67 راسب 5034686150500سجاد خير ا طالب بنيان221721062041 24  0.00

69 ناجح 505079506064422سعد جاسم سدخان زغير221721062043 25  60.29

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :2
ذي قار
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التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 665478576162462سعد قيس عمار جخر221721062044 26  66.00

95 ناجح 535184705057460ضرغام عباس خضر سعدون221721062045 27  65.71

61 راسب 5139585063740عباس علي حسين فرج221721062048 28  0.00

63 راسب 505750550غغعباس ماجد عبد الرضا زوير221721062050 29  0.00

69 راسب 5034635061570عباس مطشر لكن دعيدع221721062051 30  0.00

73 ناجح 505066567670441عبد الحسين عبد الوهاب م حطاب221721062052 31  63.00

82 ناجح 525089626850453عبد ا يوسف راشد زجي221721062056 32  64.71

73 راسب 5021887780830علي حسن كاظم جابر221721062059 33  0.00

80 راسب 5042775562610علي حسين علي كامل221721062060 34  0.00

83 ناجح 525571596054434علي حيدر جبار عامر221721062061 35  62.00

58 راسب 52500غغغ50علي موحان شاهين لكن221721062065 36  0.00

69 راسب 5023604059370فراس خليل سلمان عباس221721062069 37  0.00

50 راسب 0غ50غغغ50قاسم غازي نعيم عبد221721062070 38  0.00

59 راسب 0غ505050غغكرار علي عجرش لطيف221721062072 39  0.00

66 راسب 613654520%5018مجتبى سعد عبد جودة221721062075 40  0.00

78 ناجح 575865666361448م صادق زاهي بدري221721062078 41  64.00

63 راسب 500غغغغغم عبد الصاحب شمران عاكول221721062079 42  0.00

76 ناجح 575768505954421مصطفى عطشان حنين بنوش221721062084 43  60.14

75 راسب 5330655069290مصطفى وليد فاضل صيهود221721062085 44  0.00

78 ناجح 595063566550421همام هاشم حسن جويد221721062087 45  60.14

70 راسب 615757610غ50يحيى علي يوسف رهيف221721062090 46  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

26 20 % 43.48

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 83.33

12 

10 

25  414 5 7 0 

13 3 7 4 4 0 

 52.00 75.00 50.00 80.00 57.14 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


