
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 الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

66 معيد 5028502957500عمر طالب حميدي شمخي221521018077 1  0.00

75 معيد 5839553850500اسامة م زغير عبيد221621018004 2  0.00

71 معيد 5051508159390جعفر م كامل ناهي221621018010 3  0.00

79 معيد 5037503877500حسين صلح عبد المهدي زغير221621018017 4  0.00

70 ناجح 565066577563437حسين كريم ابراهيم يوسف221621018020 5  62.43

77 معيد 5024556971500عادل م كامل ناهي221621018031 6  0.00

73 معيد 5028505077500علي جاسم م ثجيل221621018038 7  0.00

79 معيد 5034505083500علي عماد ماشي جابر221621018042 8  0.00

84 معيد 5425596261720م طالب هاشم ياسر221621018058 9  0.00

74 ناجح 505250556050391يحيى ابراهيم خلف موسى221621018075 10  55.86

60 معيد 2320532556600احمد صلح هادي عبد221721018001 11  0.00

69 معيد 3061500صفر5028احمد عذيب علي خضر221721018002 12  0.00

67 معيد 0%13م50ستم50احمد عيدان علوي شنون221721018003 13  0.00

63 ناجح 635068509667457ازهر عباس نعمه كاظم221721018005 14  65.29

84 معيد 4332565650560انور مصطفى حسون شدوح221721018006 15  0.00

76 معيد 5150512679510بديع حسين م حرز221721018007 16  0.00

66 معيد 5531683573500حسين جعفر كاظم حسن221721018008 17  0.00

71 معيد 5024762751530حسين سلمان عطشان فياض221721018009 18  0.00

66 معيد 5650510م5039حسين طلب حسين هلم221721018010 19  0.00

87 معيد 5036743962600حسين علي حسين علي221721018012 20  0.00

74 معيد 660م50536180حسين فالح حسن عبد ا221721018013 21  0.00

79 معيد 3929385051500حمزه عبد الجليل خلف مطلق221721018014 22  0.00

91 ناجح 656170507571483حيدر علي عطوان عبيد221721018016 23  69.00

53 معيد 0مم50406628خالد سلمان مظلوم مزعل221721018017 24  0.00

صفر معيد 340م414126مرامي خلف علي ضاحي221721018018 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 الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 80600صفر533272رسول حسن عوده عبيد221721018019 26  0.00

11% معيد 0مم22م%2619زيد حاتم شمخي جبر221721018020 27  0.00

69 معيد 0ست765672خمس53سجاد حسين علي جواد221721018021 28  0.00

51 معيد 0ثلث59335437صفرسجاد علي كاظم شبيب221721018022 29  0.00

70 معيد 0مصفر50313750سيف الحق سالم م عيفان221721018024 30  0.00

83 معيد 685376620%5416سيف م كريم احمد221721018025 31  0.00

74 معيد 4350726478610صادق حسن عبد صويلح221721018026 32  0.00

صفر معيد 0مممم29%19عادل غالب مهدي صالح221721018028 33  0.00

61 معيد 3650243557500عباس حسن طعيمه جوعان221721018029 34  0.00

80 ناجح 516677536475466عباس سلم عبد المير طالب221721018030 35  66.57

55 معيد 3536536155400عباس ياسر كولي عبد العالي221721018031 36  0.00

70 ناجح 545053675868420عبد ا حسين علي نزال221721018032 37  60.00

56 معيد 3750505036550عقيل علوي ازغير بطي221721018033 38  0.00

84 معيد 5132643657500علي ثامر عجيل معارج221721018036 39  0.00

65 معيد 3650633782580علي عباس جبار شياع221721018037 40  0.00

87 معيد 69560%52505713علي عدي ثجيل حاتم221721018038 41  0.00

73 معيد 330صفر58365558علي كاظم جبار عبد الساده221721018039 42  0.00

75 معيد 4232505965510علي كامل لعيبي لفته221721018040 43  0.00

80 معيد 5356662962530علي نجم عبد الساده مهوس221721018041 44  0.00

76 معيد 5650632661700عيسى هادي خلف عريف221721018042 45  0.00

60 معيد 3450257676780فاضل خيون طالب خيون221721018043 46  0.00

83 معيد 0صفر6751567670كرار شنان جبار حسين221721018044 47  0.00

73 معيد 5051380صفر5023كرار عبد الجبار حسين شهد221721018045 48  0.00

71 معيد 0صفرصفر50505640كرار همريع جابر فرحان221721018046 49  0.00

73 معيد 5833545459510م باقر رفاك كشاط221721018049 50  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 :3
ذي قار

اعدادية الشطرة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 860صفر%50326717م حسن علي عاجل221721018050 51  0.00

50 معيد 54830صفر325070م رياض مالح ناصر221721018051 52  0.00

55 معيد 0مم28صفر50صفرم سعيد صالح حميد221721018053 53  0.00

32 معيد 0%243919%313519م عجيل شريف عليوي221721018054 54  0.00

60 معيد 5232616254630م فيصل عفريت ضعيف221721018055 55  0.00

77 ناجح 675064507664448مصطفى باسم ياسين عبيد221721018056 56  64.00

81 ناجح 605865606656446مصطفى حميد ذياب ياسين221721018057 57  63.71

78 ناجح 535168727175468مهدي زامل عجيل معارج221721018059 58  66.86

55 معيد 57410%42205316ناصر سعد ناصر حسين221721018061 59  0.00

76 ناجح 505050506258396ياس خضير عباس خضر221721018062 60  56.57

75 معيد 7954580%205016يوسف جاسم عبيد ضاحي221721018063 61  0.00

المشاركون

61 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 51 10 % 16.39

 92.16

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

51 

47 

 64.00

50 

32 

50  4850 44 46 0 

24 36 28 37 35 0 

 48.00 75.00 56.00 84.09 76.09 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


