
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 عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 566850686550440حيدر عبد الحسن طاهر مطلك221621005016 1  62.86

66 ناجح 505065517350405ابراهيم احمد جبر جهيران221721005001 2  57.86

58 راسب 5051505055240احمد م ناصر حسين221721005004 3  0.00

90 ناجح 555850507059432احمد مشتاق عكله حسين221721005005 4  61.71

60 راسب 5052300%205212انور صباح عباس هاشم221721005006 5  0.00

69 راسب 0غ60غغغخمسباقر احمد رزاق م221721005007 6  0.00

78 ناجح 565056886481473حسن خضر علي هبر221721005009 7  67.57

72 ناجح 505851655250398حسين حميد ناصح مزيعل221721005011 8  56.86

63 راسب 5953605361240حيدر حسين خزعل جلود221721005012 9  0.00

71 راسب 0صفر5550725860زين العابدين داود سلمان عبد221721005014 10  0.00

77 راسب 0غغغغغغزين العابدين عبد ا شلل طعمه221721005015 11  0.00

77 راسب 5050583770500زين العابدين هيثم رشيش عويد221721005016 12  0.00

70 راسب 2641503950500سجاد حميد شريف عجيل221721005017 13  0.00

91 ناجح 677093507587533سجاد حيدر ضيول خضير221721005018 14  76.14

68 راسب 0غ53%50505118سجاد عاجل حسين زهيان221721005019 15  0.00

66 ناجح 565961756050427سيف جواد مضهود عرار221721005020 16  61.00

82 ناجح 505050618160434عباس ثاني سعيد محيبس221721005024 17  62.00

81 ناجح 525066505960418عباس حافظ اعليبد عبيد221721005025 18  59.71

82 ناجح 505354507264425عباس رمضان قاسم جابر221721005026 19  60.71

74 ناجح 645953737062455عباس م منشد راضي221721005027 20  65.00

50 راسب 0غغغغغغعبد الرحمن احمد جابر كشاش221721005028 21  0.00

81 راسب 605078810ست50عبد ا علوي كاظم جاسم221721005029 22  0.00

78 ناجح 505952505550394علي حساب حلل طعيمه221721005030 23  56.29

69 راسب 4253365055500علي زهير جواد كاظم221721005032 24  0.00

68 راسب 4036503263500علي شمران ياسر موزان221721005033 25  0.00

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 عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

67 راسب 5350503365500علي صلح رشيد عويد221721005034 26  0.00

76 راسب 3463525060500علي عبد الحسين فهد علي221721005035 27  0.00

82 ناجح 535066736759450عمار فايز فاضل خلف221721005038 28  64.29

75 راسب 505061500غ50مؤمل عادل عبود دودان221721005039 29  0.00

68 ناجح 505050536850389م باقر سهيل سلمان عبد221721005040 30  55.57

75 ناجح 505269577850431م جاسم م حسين221721005041 31  61.57

56 راسب 3751505152200م حسن حزام فرحان221721005042 32  0.00

78 ناجح 506952565256413م رزاق عبد الجبار منشد221721005044 33  59.00

74 راسب 5639555085640م علي كاظم م221721005046 34  0.00

73 راسب 0غغغغغغم محسن معل عبد ا221721005047 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى رحمن وحيد حسين221721005049 36  0.00

88 ناجح 505063516766435نور الدين صباح موحان زباله221721005050 37  62.14
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


