
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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 525053507550402عباس كاطع ابراهيم رحيمة221621082025 1  57.43

76 ناجح 505050645750397كرار قاسم جبر جراح221621082032 2  56.71

73 ناجح 505359506252399مصطفى حسين جحيل زغير221621082038 3  57.00

74 ناجح 585166506450413احمد شخير عبيد هوبي221721082001 4  59.00

61 ناجح 505067505585418اكرم محسن حرب حمود221721082002 5  59.71

87 ناجح 767394737794574انور حمود حميدي فليح221721082003 6  82.00

65 راسب 3053535757540انور كريم فزع ناصر221721082004 7  0.00

79 راسب 636037610صفر50حسن صالح كتاب مجبل221721082006 8  0.00

57 ناجح 695270685776449حسن عنيد كميكم شكبان221721082007 9  64.14

66 راسب 555050520غ50حسن فرحان خلف كاظم221721082008 10  0.00

79 راسب 3069776772590حسن م عذاب فليح221721082009 11  0.00

71 راسب 585050500غ59حسين نصير مطر بادي221721082011 12  0.00

86 راسب 5037566071620حكمت عامر حميد صديج221721082012 13  0.00

62 راسب 50565056630%13حمود ابراهيم جابر حسين221721082013 14  0.00

53 راسب 50970%33667713حيدر جبار خضير غالي221721082014 15  0.00

85 ناجح 645788766354487حيدر حمود حنون حسين221721082015 16  69.57

58 راسب 0غ50غ63غ50خالد عباس غالي دخيل221721082016 17  0.00

65 ناجح 556569725366445رسول علي صبيح فزع221721082017 18  63.57

84 ناجح 506269665666453رضا يوسف كريم دهام221721082018 19  64.71

72 ناجح 506750665456415رعد ثجيل راضي جحيم221721082019 20  59.29

76 راسب 50500غ50غ50سجاد خضير عباس غالي221721082020 21  0.00

83 راسب 5057665055370سجاد خليل حوشان شمخي221721082021 22  0.00

54 ناجح 775076565058421سجاد عدنان عبد الحسن حنون221721082022 23  60.14

61 راسب 4159415450260شاكر صباح مارد جابر221721082023 24  0.00

56 راسب 2732575031300ضياء صباح مجاور جابر221721082024 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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 راسب 6455506250420طالب بشير حسين وساف221721082025 26  0.00

79 ناجح 505083725350437ظافر صباح مجاور جابر221721082027 27  62.43

67 راسب 5038505076500عادل احمد عادل رسن221721082028 28  0.00

81 ناجح 546853645960439عباس ثجيل صيوان ناصر221721082029 29  62.71

89 راسب 570صفر57676062عباس ستار منصور ناصر221721082030 30  0.00

55 ناجح 597187605089471عباس عبد ا حبش عاصي221721082031 31  67.29

78 ناجح 505050505062390عبد الرحمن قاسم رفش شحاثه221721082032 32  55.71

63 راسب 0غ50غغغغعلء كتاب ماضي ديان221721082033 33  0.00

83 راسب 5850766072420علي ابراهيم علي سعدون221721082034 34  0.00

59 راسب 500صفر50صفرصفر62علي طالب عبد ا جبر221721082035 35  0.00

74 راسب 6453360صفر6054علي مجيد جودة صخي221721082036 36  0.00

84 راسب 5550655358410علي نعيم زعيط يازع221721082038 37  0.00

78 راسب 5950502954280علي نعيم شعيوط مرزوك221721082039 38  0.00

62 ناجح 516281697583483كرار عويد سعد حمد221721082041 39  69.00

85 ناجح 625078788068501مرتضى سعيد جودة صخي221721082042 40  71.57

58 ناجح 505061807690465مسلم حسين حمزة كطاف221721082043 41  66.43

58 راسب 0غغغغغغمسلم قاسم رفش شحاثه221721082044 42  0.00

61 راسب 5150385050500مصطفى حسن عيلن سمير221721082045 43  0.00

76 ناجح 505266505559408مصطفى سعيد جودة صخي221721082046 44  58.29

50 راسب 4273957252890مصطفى عزيز م حسين حمادي221721082047 45  0.00

69 راسب 5051506250310مصطفى هلل حرب حمود221721082048 46  0.00

75 راسب 5850505450250منير عبد كاظم كريدي221721082050 47  0.00

79 راسب 55500غ66غ54ميثم طالب جعفر سالم221721082051 48  0.00

79 ناجح 535150556058406ميثم عبد الهادي شنبول جراغ221721082052 49  58.00

66 راسب 5150542950420نور كاظم مريح سرحان221721082053 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

الدبي

71 ناجح 717583506150461وليد حسن حنين ملكاط221721082054 51  65.86

74 راسب 5150765050410وليد حسين حسن كارص221721082055 52  0.00

50 راسب 0%365059505618وليد علوان فرحان حسين221721082056 53  0.00

69 راسب 4056575438230ياسين احمد عبد الحسن عواد221721082058 54  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


