
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 سيد دخيل المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

319رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

71 راسب 675071520غ52احمد عبد عزيز شاهين221521319003 1  0.00

75 راسب 5937505071700باقر عبد ا شنشول شريجي221521319007 2  0.00

52 راسب 5323505467500خالد جعفر ورد محسن221521319012 3  0.00

86 راسب 5533505750500أمجد حسن علي موزان221721319001 4  0.00

58 راسب 0غ50غغغغابراهيم معيوف عبد شريف221721319002 5  0.00

71 راسب 5038365052340اكرم رياض مزهر لفته221721319003 6  0.00

91 ناجح 555959505765436انور صلح مرهج حالوب221721319004 7  62.29

91 راسب 5031605051270حيدر ستار تويو خضير221721319007 8  0.00

84 راسب 4030625450500حيدر سعدون حسبان بخيت221721319008 9  0.00

86 راسب 3431553650260حيدر عادل حسين مهلهل221721319009 10  0.00

84 راسب 5831785373500ضرغام حسن عزيز عيسى221721319010 11  0.00

72 راسب 585050240%3117عقيل عبد الحسن جابر صياح221721319011 12  0.00

71 راسب 3229565357250عقيل محسن داغر خليف221721319012 13  0.00

81 راسب 5029546055500علوي كاظم نعمة حيال221721319013 14  0.00

81 راسب 5038505050300علي فياض نشو فليح221721319014 15  0.00

90 ناجح 525161656750436علي موسى عبد عكلو221721319016 16  62.29

73 راسب 3650505250230كاظم نعمه مطلك حسين221721319017 17  0.00

93 راسب 5429735058260كرار م نعيم مسير221721319018 18  0.00

86 ناجح 515058525050397محمود شاكر جبار حبيب221721319020 19  56.71

69 راسب 5034345050240محمود فيصل عذيب معله221721319021 20  0.00

78 ناجح 655082676360465مرتضى عبد نزال مرهون221721319022 21  66.43

82 راسب 5128566266540مرتضى يحيى سعدون سلمان221721319023 22  0.00

77 ناجح 505277508059445ميثم عامر حمد طاهر221721319024 23  63.57

90 راسب 6327877570530ناظم حسين عايز طعيمة221721319025 24  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشهشام عادل حسين شنيتر221721319027 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 سيد دخيل المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

319رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

83 راسب 663456370%6018وليد مجيد عبيد سد خان221721319028 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 5 % 19.23

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 44.44

9 

4 

19  46 6 12 0 

4 2 4 6 2 0 

 21.05 50.00 66.67 100.00 16.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


