
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 الصلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 معيد 0صفر425033%2217اكرم عبد الحسين رشاك طعيس221721015001 1  0.00

73 معيد 4326806260410انمار خليف عيسى مطلك221721015002 2  0.00

73 معيد 575057410%3416حسين م شندوخ مطر221721015003 3  0.00

62 معيد 4033665650500حيدر عبد الصاحب علي فزع221721015005 4  0.00

73 معيد 0صفر5060725061حيدر عكاب نتيشون كاطع221721015006 5  0.00

70 معيد 0صفر786259%3314حيدر كاصد حسين عبيد221721015007 6  0.00

70 معيد 4121795655530رسول جبار حميد جبار221721015008 7  0.00

70 معيد 615251360%2917ستار جبار حميد جبار221721015009 8  0.00

75 معيد 36806258500مسيف جاسم هاشم لطيف221721015011 9  0.00

77 ناجح 605075587250442عباس جواد كاظم خليفه221721015012 10  63.14

79 معيد 4222676370570عباس فاخر خليوي سلمان221721015013 11  0.00

70 معيد 320صفر505260معباس فلح طارش سعود221721015014 12  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي جاسب ياسر م221721015017 13  0.00

62 معيد 4022875050500علي منار جبار شديد221721015018 14  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعمار كريم م بداي221721015019 15  0.00

74 معيد 0صفر6553896267غزوان نذير جمعه مبارك221721015020 16  0.00

82 معيد 5026735064580كرار عزيز كريم شلغم221721015021 17  0.00

83 معيد 0صفر4031695165م عبد الرزاق نعناع حميدي221721015022 18  0.00

86 ناجح 656290566368490م عبد علي حسين مران221721015023 19  70.00

64 معيد 50350م52%3215م كاظم شحيل سلطان221721015024 20  0.00

85 ناجح 615087556375476منتظر عبد الهادي كاظم اسباهي221721015025 21  68.00

67 معيد 2424628640380هيثم كاظم زوره سكر221721015026 22  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 الصلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

2 17 3 % 13.64

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

20 

20 

 33.33

18 

6 

20  2019 20 20 0 

6 19 19 17 9 0 

 30.00 95.00 100.00 85.00 45.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


