
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 5036525061520خضر علي معن غانم221621019012 1  0.00

70 راسب 505669640%5117إسماعيل كريم نوري خليوي221721019001 2  0.00

70 راسب 5027505752390احمد جمال م محيسن221721019002 3  0.00

82 راسب 505855660غ54احمد رياض هدوان عبد الساده221721019003 4  0.00

70 راسب 0غغغغغغاحمد عواد كاظم خفيف221721019004 5  0.00

54 راسب 0غ50غغغغاحمد م كاطع م221721019005 6  0.00

66 راسب 5020375164550حسين علي مخبل خضير221721019007 7  0.00

81 راسب 0غ6277غ6070حسين م خلف ضميد221721019008 8  0.00

69 راسب 6232287767520حيدر فلح مهدي عبد221721019009 9  0.00

76 ناجح 617266737557480سيف رعد سلمان عبد221721019012 10  68.57

غ راسب 0غغغغغغصالح عواد كاظم خفيف221721019013 11  0.00

75 راسب 0غ5056صفرغغصباح علي كريم حمود221721019014 12  0.00

61 راسب 5935505367540صفاء عبيد كاظم عبد221721019015 13  0.00

71 راسب 65510غ53غ50طارق م نايف مطلك221721019016 14  0.00

77 راسب 5073550صفر6135عبد ا فرحان دعيم شغيني221721019017 15  0.00

59 راسب 4128305051500علي حافظ فرج رداد221721019018 16  0.00

70 راسب 0غغغغغغعلي حيدر مزهر ابراهيم221721019019 17  0.00

67 ناجح 565950725553412علي سلم عباس مشكور221721019020 18  58.86

77 راسب 0غغ5150غ50علي ناصر جابر حمد221721019021 19  0.00

50 راسب 3553610%542218علي نعيم خضير عباس221721019022 20  0.00

67 راسب 5025505050560غيث كريم جبار خوين221721019023 21  0.00

76 راسب 5537586966710كرار حيدر شناوة عنيد221721019024 22  0.00

86 ناجح 615068566861450ماجد حميد جاسم م221721019025 23  64.29

86 راسب 6134687168510م حسن محيبس حسن221721019026 24  0.00

68 راسب 50500غ50غ50م حسين حميد شهد221721019027 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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

64 راسب 5038506351310م عبد ا احمد عباس221721019029 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغم علي بدر عبيد221721019030 27  0.00

50 راسب 5027302750240ناصر جميل ناصر حسين221721019033 28  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


