
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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

97 ناجح 866879808369562احمد حسن م هداد221721067001 1  80.29

80 معيد 0صفر5027375050احمد رسول عبد كاظم221721067002 2  0.00

66 معيد 3825273450360اركان حميد عراك خضير221721067004 3  0.00

72 معيد 63500%52346219ازهر عبد الواحد ثجيل متعب221721067005 4  0.00

82 معيد 3823635064590حسن رحم علي خلف221721067006 5  0.00

81 معيد 6472560صفر6263حسن ياسر حسين شويلي221721067007 6  0.00

58 معيد 0صفر203940ممحسين خريجان جبير تعيب221721067008 7  0.00

83 معيد 767782570صفر54حسين شاكر ناصر عكيل221721067009 8  0.00

80 معيد 30705068410صفرحسين صادق كريم لفي221721067010 9  0.00

78 معيد 4120503354330حسين عرمش حسين كلهام221721067011 10  0.00

69 معيد 5133505964350حسين علي حسين مهدي221721067012 11  0.00

77 معيد 5039775980590حسين هادي عيسى كريم221721067013 12  0.00

71 معيد 4022312867410حمود خزن حمود غافل221721067014 13  0.00

89 معيد 505054260%5416رافد سعدون حسين دولب221721067016 14  0.00

84 معيد 5050506969340رسول هداب نعمه رضا221721067017 15  0.00

52 معيد 3825323550260سجاد سعود عبد علي راتع221721067018 16  0.00

85 معيد 6134636587610سجاد عبد الحسين جلب صالح221721067019 17  0.00

88 معيد 5550695879410سجاد يونس بنون سلطان221721067020 18  0.00

76 معيد 3722505873400سلم عقيل شمخي جابر221721067021 19  0.00

69 معيد 3224406240310سيف سالم شناوه مطر221721067022 20  0.00

66 معيد 0صفر5020505261سيف يوسف حسن شعيبث221721067023 21  0.00

85 معيد 27507374380صفرصادق خلف مطر كويش221721067024 22  0.00

م معيد 0ممممممضياء حسين علي حمود221721067025 23  0.00

65 معيد 0صفر4228705469عبد الكريم م زغير والي221721067026 24  0.00

66 معيد 5333504067360عصام رحيم حسن عوده221721067028 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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

م معيد 0ممممممعقيل سعيد كامل جوده221721067029 26  0.00

67 معيد 3925403450310علي حسين جواد خشان221721067030 27  0.00

72 معيد 3920505671310علي حميد كاظم عباس221721067031 28  0.00

79 معيد 3725624156390علي رحمان حسوني جلب221721067032 29  0.00

73 معيد 5330555259310علي عامر معن شمران221721067033 30  0.00

80 معيد 0صفر5038407160علي كامل جبار عسكر221721067034 31  0.00

85 معيد 655062500صفر60عماد م عطاي كشاش221721067035 32  0.00

69 معيد 5130535570500فاضل حميد طاهر مزبان221721067036 33  0.00

76 معيد 5758360صفر5039قيصر مجيد كصاد صياح221721067037 34  0.00

70 معيد 3427505058350كاظم عدنان شاكر علوي221721067038 35  0.00

67 معيد 2555210صفر%3718كرار عبد الحسن جوده علي221721067039 36  0.00

71 معيد 5021546261500كرار عبد واشي كلل221721067040 37  0.00

80 معيد 5232585062420ماهر جواد عبد كاظم221721067041 38  0.00

73 معيد 5040576652640م تركي صويح ارحيم221721067042 39  0.00

79 معيد 6042767181500م ثجيل ميش عباس221721067043 40  0.00

66 معيد 5331545567500م جابر حريني دايش221721067044 41  0.00

76 معيد 5524773866500م حسين علوان موحان221721067045 42  0.00

70 معيد 5028503165350م فليح محسن راضي221721067046 43  0.00

62 معيد 4050220صفر3940م كاظم نعيم كطل221721067047 44  0.00

62 معيد 3835566271350م كامل جوده مصلط221721067048 45  0.00

67 معيد 71500%41225315مسلم غني كاطع خليوي221721067049 46  0.00

77 معيد 6139506958320مسير ساجت كرين نعمه221721067050 47  0.00

81 معيد 0صفر507764%5014مصعب جبر فياض رحيل221721067051 48  0.00

69 معيد 505054320صفر36منير عزيز لهمود طعيمه221721067052 49  0.00

69 ناجح 535061616152407هشام عجيل ميش عباس221721067053 50  58.14

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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

61 معيد 5025506065400هيثم حسن حربي حسن221721067054 51  0.00

صفر معيد 0صفر5025383669هيثم فاهم رحيم سدخان221721067055 52  0.00

76 معيد 0صفر6450678362وائل شاكر غافل وحش221721067056 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 51 2 % 3.77

 98.04

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

51 

50 

 62.00

50 

31 

50  5151 51 51 0 

6 38 36 49 16 0 

 12.00 74.51 70.59 96.08 31.37 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


