
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 الحمار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

044رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

65 ناجح 505556505053379سيف علي عكله جابر221521044007 1  54.14

78 ناجح 615653506060418حسن جريو جاسم الفهم221621044004 2  59.71

72 معيد 6650723570600علء جاسم م ضجر221621044008 3  0.00

80 معيد 5033585860720م حسين هندوه تفيج221621044013 4  0.00

80 معيد 69500م542765احسان عذاب دريهم عبيد221721044001 5  0.00

79 معيد 0صفر5721676877احمد جواد صيوان علوان221721044002 6  0.00

73 معيد 500م53316532ازهر جبار حمود حسن221721044003 7  0.00

68 معيد 5027767675550جعفر حواس حميد نعيمة221721044004 8  0.00

68 معيد 5429615555540حسن عدنان حسن حسين221721044005 9  0.00

84 ناجح 625286567850468حسين طالب مطر حسن221721044006 10  66.86

67 معيد 5134675050500حمد حسن حمود شلتاغ221721044007 11  0.00

79 معيد 5840855373580صفاء كاظم جبار نعيمة221721044008 12  0.00

63 ناجح 625071527555428عبد المهدي صالح جعاز جابر221721044009 13  61.14

77 معيد 6331916980630عقيل رزاق جعفر حسون221721044010 14  0.00

71 معيد 5931827778610علي عبيد خيون سالم221721044011 15  0.00

64 معيد 665060500%5014علي كامل تبينه جابر221721044012 16  0.00

69 معيد 3630875055530كاظم رزاق جعفر حسون221721044013 17  0.00

77 ناجح 626090507080489م كاظم فهد محيسن221721044014 18  69.86

78 معيد 360صفر41227866مرتجى عدي عبد ربه عبد الحسن221721044015 19  0.00

72 معيد 6137715085600مصطفى كريم عبد العالي سلمان221721044016 20  0.00

74 معيد 0صفر5322723454منذر علي جاسم مري221721044017 21  0.00

87 معيد 0صفر5160816963هلل ناصر داخل مشحوف221721044018 22  0.00

41 معيد 0صفر543737%3018وهيب دريهم حسين منشد221721044019 23  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 الحمار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

044رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 18 5 % 21.74

 94.74

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

19 

18 

 84.21

19 

16 

19  1918 18 19 0 

4 19 15 16 14 0 

 21.05 100.00 83.33 88.89 73.68 0.00
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