
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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5033555538390احمد جبار دحام حايف221721068002 1  0.00

51 معيد 2636395067720احمد ستار م صالح221721068003 2  0.00

17% معيد 2625522160240تحسين ظاهر حمد ناصر221721068005 3  0.00

83 معيد 650صفر65508350جبار كاظم جبر منهل221721068006 4  0.00

78 معيد 2833633141500جهاد م رزاق سرحان221721068007 5  0.00

واحد معيد 550صفر79327657حارث فاضل مهوس شنيار221721068008 6  0.00

م معيد 41500ممممحسين م خريبط ياهن221721068009 7  0.00

52 معيد 0%393038503618حيدر حسن جابر خيرا221721068010 8  0.00

80 ناجح 615051615258413زكريا يحيى عبد علوان221721068011 9  59.00

80 معيد 5625595051540سجاد بشير صكبان سبت221721068013 10  0.00

صفر معيد 2450672451700صلح حميد خضير نابت221721068014 11  0.00

صفر معيد 32330أربعصفر3127عبد الرحمن عبد ا طارش مرزوك221721068016 12  0.00

78 معيد 60500صفر645082علي جليل رعيوي فرحان221721068017 13  0.00

62 معيد 39230%4012%3014علي كامل حسوني ساجت221721068018 14  0.00

74 معيد 0%502539402212م الباقر احمد خليل زاجي221721068019 15  0.00

58 ناجح 575077635161417م امين حمد هادي221721068020 16  59.57

79 معيد 6050823841500مخلد جوده عجمي سالم221721068021 17  0.00

62 معيد 0م5050596452مرتجى راضي حسن شاطي221721068022 18  0.00

75 معيد 5831562950530مرتضى عذاب زباله هزاع221721068023 19  0.00

73 معيد 2741785050500مصطفى حسن ناصر حسين221721068024 20  0.00

87 معيد 5639655073630ناصر علي ناصر حسون221721068025 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

اعدادية مهد النبياء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 19 2 % 9.52

 80.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

20 

16 

 60.00

20 

12 

20  2020 21 20 0 

7 15 11 11 14 0 

 35.00 75.00 55.00 52.38 70.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


