
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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 555050505050392ابراهيم كريم الجابي ظاهر221611081001 1  56.00

70 راسب 500غ50505020اسعد جميل داخل علي221611081014 2  0.00

77 ناجح 635060656550430اكرم طالب عبد الحسين عليعل221611081016 3  61.43

89 ناجح 696052505055425حسين علي عبد الحسين جابر221611081035 4  60.71

95 ناجح 9393831009272628احمد حسن كاظم خلوف221741081001 5  89.71

89 راسب 0غغغ50غغاحمد عبد الحميد كامل كاظم221741081002 6  0.00

74 راسب 0غ50غغغ50جعفر داود سلمان جبار221741081004 7  0.00

77 راسب 500غ7665غغحسن حميد رشيد مهيجر221741081006 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن خزال كاطع نزال221741081007 9  0.00

96 ناجح 798992868680608حسين حسن سمير حسين221741081009 10  86.86

64 راسب 0غغ67غ50غحسين رعد رخيص زغير221741081011 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين طارق عبد الستار جابر221741081013 12  0.00

73 راسب 0غغ55غ5050حسين م نزال صافي221741081014 13  0.00

69 ناجح 645052556966425ذو الفقار باسم جبر شلكه221741081016 14  60.71

89 ناجح 657590678686558سجاد شهاب حمد عبد221741081017 15  79.71

84 راسب 0غ5050غ56غسجاد عقيل هاني جبار221741081019 16  0.00

95 ناجح 846786869181590سجاد قاسم عبد عبود221741081020 17  84.29

83 راسب 0غ55غ65غغسجاد ماجد سلمان رزن221741081021 18  0.00

95 ناجح 9396100918496655سجاد هادي عبد النبي غالب221741081022 19  93.57

88 ناجح 867381746485551سلم عوده عبار اخليف221741081023 20  78.71

95 ناجح 768080627585553صلح فالح جبر مخيلف221741081024 21  79.00

87 راسب 615050610غ55طه هذال كاطع نزال221741081025 22  0.00

68 راسب 0غغغغغغعبد العزيز ناصر عزيز مناحي221741081026 23  0.00

83 ناجح 626269657480495عطا ا جابر عبار خليف221741081028 24  70.71

85 ناجح 776872756751495علي السجاد بهلول عيسى ياسر221741081029 25  70.71

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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 615650505057411علي عباس سنيد حسين221741081030 26  58.71

82 راسب 0غغغغغغكرار عباس ياسر خضير221741081032 27  0.00

86 راسب 0غ75غ5055غكرار عبد الحسن حنون حسن221741081033 28  0.00

86 راسب 0غغغغغ50لطيف فالح حسن ثنوان221741081034 29  0.00

88 راسب 767691870غ64م خضر سلمان رزن221741081035 30  0.00

94 راسب 0غغغغغ78م طبيج حنش مطير221741081036 31  0.00

88 ناجح 596580748680532مرتضى حمد منشد غنيمه221741081038 32  76.00

94 ناجح 8710090669190618مصطفى حميد حنون بكه221741081040 33  88.29

85 ناجح 647860505659452نافع كاظم جلوب عليوي221741081041 34  64.57

84 راسب 6428345759510نصار نعيمه مرزوق منهي221741081042 35  0.00

96 راسب 8596900صفر8683همام فليفل مشاي حسين221741081043 36  0.00

75 راسب 60510غغغ63يوسف كريم خلف مطر221741081044 37  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


