
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 ناجح 585067505071420علي اركان طراد خلف221611034071 1  60.00

70 راسب 5028352023500ابراهيم شاكر كميكم شكبان221741034001 2  0.00

76 راسب 520غ55غ5050احمد كريم جاسم كزار221741034002 3  0.00

غ راسب 0غ6353غ5050امين عبيد لطيف عباس221741034003 4  0.00

81 راسب 0غ6150625050حسن جواد كاظم لزم221741034005 5  0.00

87 راسب 8477590غغ77حسن وادي جهاد عطية221741034006 6  0.00

71 راسب 5050250سبع3630حسين تركي شعلن عتوي221741034007 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جعفر صباح جنام221741034008 8  0.00

غ راسب 0غ667963غ62حسين حسن حيدر عكاب221741034009 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رياض حمد جبر221741034010 10  0.00

69 راسب 5050362638540حسين صالح بديوي عجيل221741034011 11  0.00

90 ناجح 667377525074482حسين علي صاحب صكبان221741034012 12  68.86

77 راسب 3750613459510رضا علي دشر حمود221741034016 13  0.00

79 راسب 5230557164750ساهر ريسان مهدي جابر221741034017 14  0.00

77 راسب 0غ5050غ5057سيف فاضل عودة حسين221741034019 15  0.00

89 راسب 600غ6570غ52عادل جبر خشن خالد221741034020 16  0.00

89 ناجح 677671788396560عباس طارق صباح جنام221741034023 17  80.00

87 ناجح 617950586850453عبد ا احمد رحم عودة221741034024 18  64.71

78 راسب 0غثمان54صفر7050عبد ا ثجيل كطب فنطيل221741034025 19  0.00

79 ناجح 756280908586557عبد ا جليل عمران جبر221741034026 20  79.57

94 راسب 500غغغغ50عقيل مزيعل عاصي زغيرون221741034028 21  0.00

87 راسب 700غ78896275علء جبار شبوط كاظم221741034029 22  0.00

91 راسب 280غ%19تسع7527علي حسين هيال زاهي221741034032 23  0.00

94 ناجح 848598879199638علي م نزال جبر221741034036 24  91.14

92 ناجح 565670829175522كاظم مطرود معيوف دوشان221741034039 25  74.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 7681620غغ60مؤمل خضير عباس حمزة221741034040 26  0.00

83 ناجح 829581886365557م عبد ا حبش عاصي221741034042 27  79.57

77 راسب 0غغ70غ5760م علي جعفر دايخ طشطوش221741034043 28  0.00

96 راسب 0غ756471غ70م هادي يوسف خيار221741034044 29  0.00

86 راسب 5250345053500مرتضى ثامر عجيل خضر221741034045 30  0.00

90 راسب 65590غ52غ67مرتضى رزاق حمدان تايه221741034046 31  0.00

91 راسب 0غ6457غ5181مصطفى جميل حبيب عبود221741034048 32  0.00

100 ناجح 919991958998663مصطفى ساجت رسن كيطان221741034049 33  94.71

97 ناجح 818787748694606مصطفى مطر عطيوي شكر221741034051 34  86.57

93 راسب 0غ598391غ83وائل سعد جفات خليفة221741034053 35  0.00

93 ناجح 8993979010097659يوسف فيصل ريسان مطشر221741034054 36  94.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


