
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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 ناجح 505072797450454حيدر ابراهيم صبيح حسين221621020019 1  64.86

62 راسب 5050503657220سجاد م حسن احمد221621020025 2  0.00

90 راسب 7158605837590عباس حسين بهلول شجر221621020029 3  0.00

72 ناجح 565054748054440علي حسين جودي مويلح221621020033 4  62.86

67 ناجح 556384637257461احمد جولن طاهر عجرش221721020001 5  65.86

56 راسب 3757505041500احمد حسان عبد الصاحب طعيمه221721020002 6  0.00

72 راسب 5037765037370احمد رحيم ماهود جابر221721020003 7  0.00

72 ناجح 565071626175447احمد ساجد جهاد عطيه221721020004 8  63.86

68 ناجح 525076696673454باقر م فرحان ضيدان221721020009 9  64.86

69 ناجح 505082506074435حسام علي عبد الخضر ثامر221721020010 10  62.14

75 راسب 5037666159500حسن فؤاد جاسم م221721020011 11  0.00

67 راسب 60510غ72غغحسين صالح مليح منشد221721020012 12  0.00

62 ناجح 748073635260464حسين غسان حسين كاطع221721020013 13  66.29

60 راسب 5038726455500حسين قاسم حمزه فليح221721020014 14  0.00

81 ناجح 655588556577486حسين ليث كريم سلمان221721020015 15  69.43

80 ناجح 565167545250410حيدر غني صبر فلول221721020017 16  58.57

75 ناجح 505060615258406ستار ياسر حمود عطشان221721020019 17  58.00

78 ناجح 656089895761499سجاد عواد حسين علي221721020020 18  71.29

72 ناجح 505291767277490سموئل م جاسم م221721020022 19  70.00

71 راسب 0غ50735160%14سيف عماد بشيت سويف221721020023 20  0.00

72 ناجح 595984876982512عباس رياض حسين كلهام221721020024 21  73.14

70 ناجح 555071756259442عباس يحيى حسن جبر221721020026 22  63.14

54 راسب 5037515142500عبد ا م عطيه جحيل221721020027 23  0.00

80 ناجح 685589756863498علي حميد عبيد عويد221721020030 24  71.14

73 راسب 5040795562530علي رزاق مجيد حمود221721020031 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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 راسب 52500غ5767غقاسم حسين عليوي مطنش221721020034 26  0.00

75 ناجح 585070506750420كرار جبار خضير داغر221721020035 27  60.00

79 راسب 5039777868580م جواد كاظم ساهي221721020039 28  0.00

74 ناجح 645588515752441م سوادي حسين عبيد221721020040 29  63.00

76 ناجح 665077566654445م شهيد عيدان وسمي221721020041 30  63.57

78 راسب 5084419161660مصطفى سلم فرحان منخي221721020044 31  0.00

61 راسب 3350506050360مصطفى كريم شغناب عفات221721020046 32  0.00

74 راسب 5080645033520يونس مطشر مشجل راشد221721020049 33  0.00
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