
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

60 ناجح 546154506357399ابو الحسن علي احسان عبد221751007003 1  57.00

79 راسب 5050502624290احمد م حبيب صالح221751007006 2  0.00

81 راسب 310%19%40345018احمد ناظم نعيم راشد221751007007 3  0.00

84 راسب 50380%54575615احمد نبيل جواد كاظم221751007008 4  0.00

81 راسب 320%19ثمان522355احمد نعيم عودة حسن221751007009 5  0.00

66 راسب 0غغغغ5930اسامة م عبد الزهرة رشيد221751007010 6  0.00

88 راسب 9496860صفرصفر74حسين علي فهد فجر221751007016 7  0.00

90 ناجح 666880616750482حيدر جليل جابر موسى221751007021 8  68.86

62 راسب 33290%58565119رائد حسين رحيم عبد221751007022 9  0.00

78 ناجح 585477747769487سعد ثجيل شلل طعمه221751007026 10  69.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشضرغام فهد ناصر سلمان221751007027 11  0.00

60 راسب 5150505056390علي جاسم حسن عبود221751007031 12  0.00

77 ناجح 566160506185450علي جواد هلل جازع221751007032 13  64.29

71 راسب 0غ51غ64غ56علي طالب م صياح221751007034 14  0.00

88 راسب 6450563673500علي موسى اشريف مري221751007036 15  0.00

83 راسب 5450503436540علي ناجي فرهود فهد221751007037 16  0.00

80 راسب 50330%50305016علي وليد خضير عباس221751007038 17  0.00

77 ناجح 695574707182498كرار عبد الرضا م كايش221751007041 18  71.14

73 راسب 0غغغ51غ50م فلح حسن جاسم221751007051 19  0.00

85 ناجح 505050505350388م قاسم طاهر حميد221751007052 20  55.43

88 راسب 6650665026710مرتضى عبد الحسين جبار جليد221751007054 21  0.00

78 راسب 0غغغغغ53مرتضى فاضل شاتي ظاهر221751007055 22  0.00

90 ناجح 545464595957437مصطفى صالح حنون معرض221751007058 23  62.43

غ راسب 0غغغغغغمقتدى عبد الحسين جوني جابر221751007059 24  0.00

84 ناجح 646571507676486منتظر عماد كاظم محسن221751007060 25  69.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

63 راسب 3950553634380وسام هاشم محسن حسين221751007061 26  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


