
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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

75 راسب 5339666051650علي جاسم ردام خماط221621021033 1  0.00

63 راسب 5338645050520اثير جاسم م كاظم221721021001 2  0.00

50 راسب 0غغغ50غغاحمد جواد كاظم معيجل221721021002 3  0.00

67 راسب 5837585040500احمد حيدر راضي عمير221721021003 4  0.00

56 راسب 3927505057330احمد عبد ا نجم عبيد221721021004 5  0.00

67 راسب 500غ50545655احمد علي كنهور فارس221721021005 6  0.00

74 راسب 5071503157270ازهر عبد الحسين جاسم كاطع221721021007 7  0.00

53 راسب 0غغغغغغاسعد ناصر خضير كطل221721021008 8  0.00

76 ناجح 547150626050423حازم رحيم خضير كطل221721021009 9  60.43

70 راسب 5029405059500حسين اشباط جابر جريش221721021010 10  0.00

65 راسب 5350503750500حسين جاسم م علي221721021011 11  0.00

76 راسب 0غغغ77غ50حسين علي جبار غضبان221721021012 12  0.00

86 راسب 680غ8370غ63حسين كاظم حسين علوان221721021013 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين مطشر فضيح م221721021014 14  0.00

59 راسب 5034636362500حيدر عواد مركب جاسم221721021015 15  0.00

76 راسب 606254290%5016رضوان عبد الحسين بدن علي221721021017 16  0.00

64 راسب 0غغغ59غغسجاد عمار ياسر حنون221721021018 17  0.00

79 راسب 5034845086500سلم رحيم مطشر خيون221721021019 18  0.00

66 راسب 0غ5654غ50غعباس م رداد غياض221721021021 19  0.00

81 ناجح 706655645460450عبد ا احمد سعدون طلب221721021023 20  64.29

66 راسب 0غغغ50غغعلي جاسم نعيم حمادي221721021024 21  0.00

70 راسب 3528503250270علي عبد المير فليح حسن221721021026 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي فرج عبد الحسن عبيد221721021027 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي قاسم عبد عطيه221721021028 24  0.00

73 ناجح 505764545854410كرار هاشم حسن سلطان221721021029 25  58.57

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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

73 راسب 5027595060500م خضير رحيم ابراهيم221721021030 26  0.00

72 راسب 0غ3950505063مهند عبد الحسن جبار عبد الحسن221721021035 27  0.00

74 راسب 0غغ52315360يعقوب طعمه مانع حسن221721021036 28  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


