
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 الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

96 معيد 2927505069550سيف زيد خلف نجم221621009038 1  0.00

69 ناجح 505154525050376شهيد علي مطرود خضر221621009039 2  53.71

82 ناجح 567164747253472احمد حمود ناصر حسون221721009001 3  67.43

61 معيد 0صفر6950صفر5153احمد طارق عبد الحسين دوخي221721009002 4  0.00

73 معيد 3930376356400احمد عباس عطيه حسين221721009003 5  0.00

80 معيد 5050507265320احمد علي حسين مركب221721009004 6  0.00

65 معيد 5153506864240أزهر عدنان صكر عبود221721009006 7  0.00

77 معيد 5432585370410امجد عقيل منعثر طاهر221721009007 8  0.00

75 ناجح 545055616750412حاتم رافد خليف جابر221721009008 9  58.86

77 ناجح 635479767971499حسن حامد كماش منشد221721009010 10  71.29

70 ناجح 505060526450396حسين عادل شهد مهدي221721009011 11  56.57

75 معيد 5338584078500حسين عبد الحسين ملح عبد221721009012 12  0.00

80 ناجح 615053798550458حسين عبد الساده شكاحي دهش221721009013 13  65.43

55 معيد 3725503854320حسين عبد الهادي خليف علي221721009014 14  0.00

75 ناجح 545150505558393حسين علي جبار م221721009015 15  56.14

م معيد 0ممممممحسين علي طعيمة خضر221721009016 16  0.00

50 معيد 0%5017صفر36صفر27رعد شناوه مجشف خضير221721009019 17  0.00

82 معيد 5536505066560زين العابدين م حرب طاهر221721009020 18  0.00

58 معيد 5050527373290سجاد رحيم راضي حبش221721009021 19  0.00

66 معيد 0%363650276019سجاد رسول كاظم علي221721009022 20  0.00

78 ناجح 678177898156529سجاد عادل شهد مهدي221721009023 21  75.57

77 معيد 5650655772410سجاد علي سرحان نجم221721009024 22  0.00

81 ناجح 646867775764478سيف جواد عباس ابربير221721009025 23  68.29

82 ناجح 535161517465437عباس احمد نجم عبد ا221721009026 24  62.43

82 معيد 5057408081500عباس بدير خيران اسعود221721009027 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 الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 5038592873550عباس حسن عبد خضير221721009028 26  0.00

83 ناجح 505057717550436عباس صادق محسن عامر221721009030 27  62.29

75 ناجح 595559696863448عبد ا م عكاب طاهر221721009031 28  64.00

63 معيد 5031502842250علي احمد بربوع جابر221721009032 29  0.00

72 معيد 6237559284540علي احمد فاضل عجيمي221721009033 30  0.00

74 معيد 5037212650320علي جبار عبد مراد221721009034 31  0.00

69 معيد 5639506251420علي جليل نايف م221721009035 32  0.00

71 معيد 5050587250260علي حسين حنون حمود221721009036 33  0.00

68 معيد 5056765050300علي حسين شويل مطرود221721009037 34  0.00

خمس معيد 0صفر366936%16%15علي عايد خضير لفلوف221721009039 35  0.00

72 معيد 93650م633287علي عباس رهيف عوده221721009040 36  0.00

69 ناجح 605068757366461علي عدنان حسن شاطي221721009041 37  65.86

69 معيد 5040563372500علي كاظم عبد سعدون221721009042 38  0.00

80 معيد 0%525694866817علي مهند قاسم نايف221721009043 39  0.00

93 ناجح 605677576961473غسان احمد زغير حميد221721009044 40  67.57

67 معيد 5036504261380كرار حيدر كاظم مهدي221721009045 41  0.00

59 معيد 5050502766290مؤيد سعدون كمر حسين221721009046 42  0.00

56 معيد 56220صفر512550م احمد هاشم عبد الخضر221721009047 43  0.00

85 معيد 0م6262صفر5039م جاسم خشان عباس221721009048 44  0.00

60 معيد 5029505034360م جبار عبد مراد221721009049 45  0.00

92 معيد 5776585061360م جلس جري عربيد221721009050 46  0.00

81 معيد 5560864177560محمود هادي جخيم ثويني221721009051 47  0.00

89 معيد 5987869127740مرتضى ياسين ساهي مبارك221721009053 48  0.00

77 معيد 5656556951350مسلم مهدي خليف مظلوم221721009054 49  0.00

60 ناجح 525050545750373مصطفى جليل ابراهيم علي221721009055 50  53.29

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 :3
ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

52 معيد 5033383955500مصطفى جواد كاظم ابودوخه221721009056 51  0.00

73 معيد 756459530م50مصطفى كاظم لفته علي221721009057 52  0.00

76 ناجح 625086707766487مصطفى ياسين ساهي مبارك221721009058 53  69.57

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 37 16 % 30.19

 98.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

50 

49 

 90.00

50 

45 

49  5049 50 49 0 

29 42 36 46 26 0 

 59.18 84.00 73.47 92.00 53.06 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


