
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 الجواد للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

64 معيد 83500م5659ماحمد عبد المهدي صالح مهدي221721062009 1  0.00

52 معيد 5033675659570احمد جويد عبد علي فهد221821062001 2  0.00

صفر معيد 0صفر84واحد75صفر71احمد سليم ماهر جابر221821062003 3  0.00

67 معيد 5934735069620اياد علي كامل خصاف221821062006 4  0.00

57 معيد 0مصفر2833%2317باقر اياد كاظم حسين221821062007 5  0.00

67 معيد 5038726664510جهاد احمد صالح طشاش221821062008 6  0.00

73 ناجح 665583617369480حسن علوي محمد حثيل221821062009 7  68.57

50 معيد 3631502550420حسين صادق ثامر محسن221821062011 8  0.00

صفر معيد 710م57627566حسين علي ناصر جباره221821062015 9  0.00

67 معيد 54500صفر545852حيدر عبد علي محمد221821062017 10  0.00

71 معيد 6738515765630ساجد سامي سلمان عباس221821062019 11  0.00

صفر معيد 63768373560تسععباس ماجد عبد الرضا زوير221821062025 12  0.00

50 معيد 3333383257360عدي زوري حسن محمد221821062026 13  0.00

75 ناجح 776072597273488علي جبار ياسر حفين221821062027 14  69.71

76 معيد 0صفر5550685069علي حسين علي يوسف221821062028 15  0.00

60 ناجح 515650557567414علي سعيد اسماعيل عبد المهدي221821062029 16  59.14

صفر معيد 0صفر5027423554علي كامل عبد نعيمه221821062032 17  0.00

50 معيد 3950273452510قاسم غازي نعيم عبد221821062033 18  0.00

67 ناجح 505455507457407كرار علي عجرش لطيف221821062034 19  58.14

68 معيد 4150503750500محمد ابراهيم ناصر جبر221821062035 20  0.00

71 معيد 5040332856500محمد عبد الصاحب شمران عاكول221821062038 21  0.00

صفر معيد 89719169710صفرمنتظر احمد رشيد حمزه221821062041 22  0.00

39 معيد 54500%34373116مهدي ابراهيم محمد خضير221821062042 23  0.00

80 ناجح 645586647375497هاني رحمن عبد الحسن موسى221821062043 24  71.00

71 ناجح 506150517768428وائل سلمان قاسم مهدي221821062044 25  61.14

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 :2
ذي قار

اعدادية الجواد للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 ناجح 506064607866451يحيى علي يوسف رهيف221821062045 26  64.43

89 معيد 21694055730صفريونس خليل ناصر سلطان221821062046 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 20 7 % 25.93

 76.92

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

26 

20 

 65.38

26 

17 

26  2626 25 25 0 

14 20 15 24 20 0 

 53.85 76.92 57.69 96.00 80.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


