
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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

68 ناجح 655051507360417حسين علي عبد الشهيد شنين221621069012 1  59.57

88 ناجح 525676538150456صلح جليب عبد علي مروح221621069018 2  65.14

م معيد 6061856187680اثير كريم خلف جابر221721069001 3  0.00

78 ناجح 545091517755456احسان علي فارس شهيب221721069002 4  65.14

73 معيد 50240%50326419احمد عبد ا عكار جون221721069004 5  0.00

75 ناجح 555077648958468احمد عوده داخل بدن221721069005 6  66.86

85 ناجح 545075587550447احمد كاظم عايد عبد الرضا221721069006 7  63.86

86 معيد 590م528550ماحمد مكي برزان عطار221721069007 8  0.00

68 معيد 32674174220صفرامجد جاسب سعود غميس221721069009 9  0.00

83 معيد 5939795076660انور عوده داخل بدن221721069010 10  0.00

81 ناجح 665579687670495جاسم م كاظم صخي221721069012 11  70.71

83 معيد 83580صفر503381جعفر حامد عبد الرضا حسين221721069013 12  0.00

72 معيد 0صفر6030744057حسن نصيف خلطي شهد221721069014 13  0.00

74 معيد 5823722759200حسين جاسم غيلن ثويني221721069015 14  0.00

76 معيد 500صفر61678965حسين حربي حسين صابط221721069016 15  0.00

68 ناجح 595669506650418حسين علي سعدون ثامر221721069017 16  59.71

76 معيد 5039784082540حسين علي طاهر حسن221721069018 17  0.00

86 ناجح 596583738384533حسين لطيف رزاق حسين221721069019 18  76.14

12% معيد 50845595880واحدحسين م حسين عبد ا221721069020 19  0.00

80 ناجح 597269587756471حيدر سمير بشاره شرموخ221721069021 20  67.29

57 معيد 3336405056270سجاد سالم جاسم ساجت221721069022 21  0.00

86 معيد 73640%54277412سيف فوزي ريسان عطيش221721069023 22  0.00

66 معيد 500صفر37406540صلح حسن علي صبر221721069024 23  0.00

87 معيد 51733184640معباس سالم عباس نشمي221721069025 24  0.00

79 ناجح 505061596950418عباس علي سالم حمد221721069026 25  59.71

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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 5034694082720عبد ا مهدي نوري حسين221721069027 26  0.00

52 معيد 62340صفر36%2916عقيل احمد عبد الرضا شري221721069028 27  0.00

87 معيد 50755995670معقيل عبد الرضا جابر عبود221721069029 28  0.00

80 معيد 4239627272500علي ابراهيم جعفر حسن221721069030 29  0.00

82 معيد 696769540صفر64علي جيجان مجخر ناصر221721069031 30  0.00

77 معيد 58765073550معلي غالب جبار سالم221721069032 31  0.00

74 معيد 5033702755500علي م جاسم حرجان221721069033 32  0.00

م معيد 0ممممممعلي ناجي جباري جعفر221721069034 33  0.00

80 معيد 3750645674610قيصر فايز عبد الكاظم ناصر221721069035 34  0.00

81 ناجح 536686538970498كرار حسن عطشان عبد221721069036 35  71.14

60 معيد 620%6154685018كرار كاطع رديني شعيع221721069038 36  0.00

57 ناجح 555066508771436كرار نعيم مجيد علوي221721069039 37  62.29

88 ناجح 545080506655443م لطيف رزاق حسين221721069040 38  63.29

71 معيد 5632874162590مرتضى عبد الواحد مطر مسلف221721069041 39  0.00

77 ناجح 697593867473547مسلم حميد شنين عبود221721069042 40  78.14

93 ناجح 777095797774565مصطفى حسن بدر محسن221721069044 41  80.71

83 ناجح 625888747779521مظر عدنان ملكه مزعل221721069045 42  74.43

63 معيد 23680صفر556675مهيمن مراد خلف نعيم221721069046 43  0.00

80 معيد 6950902373520نبيل حسن شنان عليوي221721069047 44  0.00

75 معيد 5040725969500يوسف رحيم داخل عبيد221721069048 45  0.00

66 ناجح 615077667972471صادق علي حسن كاهي221721069049 46  67.29

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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 29 17 % 36.96

 97.62

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

42 

41 

 82.05

39 

32 

43  4343 42 43 0 

26 41 28 38 37 0 

 60.47 95.35 65.12 90.48 86.05 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


