
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 الجبايش للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

92 معيد 6233514066510عبد الله عبد الحسين صبر عبادي221621045008 1  0.00

80 معيد 5050505057330علي حامد م شهيب221621045009 2  0.00

90 معيد 3223585450420انور صافي كيلو جعاز221721045001 3  0.00

86 معيد 0صفر5022713265حسين حامد بدر جبر221721045002 4  0.00

90 معيد 58560%228217صفرحسين عاشور سعيد ياسين221721045003 5  0.00

95 ناجح 585380656961481حسين عقيل حداد موكر221721045004 6  68.71

89 ناجح 797788957873579رضا وحيد جمعة مشيهد221721045005 7  82.71

88 معيد 5029673558540رقيب شنو عبد ا عباس221721045006 8  0.00

91 معيد 68805081640صفرسجاد عبد العظيم مزهر خضير221721045007 9  0.00

90 معيد 500صفر39258550عباس فاضل كريم محسن221721045008 10  0.00

83 معيد 3550500صفر%5318عباس نعيم حميد وداعه221721045009 11  0.00

92 معيد 5439772358350علي فوزي جخيم بحر221721045010 12  0.00

90 معيد 5620702053630كاظم عيدان خضير عباس221721045011 13  0.00

34 معيد 0مممم%19صفركرار رمضان رزيج جويعد221721045012 14  0.00

88 معيد 5734715061500كرار عواد عيال فضاله221721045013 15  0.00

86 معيد 0صفر50صفرصفر%5019م حسين علي غانم221721045014 16  0.00

93 معيد 0صفر5055صفر5050م عبد الباري خنوبه م221721045015 17  0.00

92 معيد 6234863557560م هادي عجيل جبير221721045016 18  0.00

77 معيد 21844059500صفرمحمود اسماعيل جمعه ماكر221721045017 19  0.00

95 معيد 4320717051380مرتضى خشن طعيم جوده221721045018 20  0.00

92 معيد 5958500صفر5030هاشم عزيز داخل جحين221721045019 21  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 الجبايش للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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 21.05 77.78 50.00 94.44 66.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


