
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 الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

69 راسب 0غغ5050غغاحمد ستار م ذرب221721034001 1  0.00

82 ناجح 505162566050411احمد شريف معارج ذياب221721034002 2  58.71

87 راسب 655055500%4214احمد عبد العالي عبد ا خليفة221721034003 3  0.00

80 راسب 5437513555500احمد عبد ا كاظم فرحان221721034004 4  0.00

50 ناجح 595250505275388احمد نعيم سهر جليوي221721034006 5  55.43

55 ناجح 668552505056414اكرم سعد كامل سرحان221721034008 6  59.14

75 ناجح 575060695653420جواد كاظم حنون فجر221721034010 7  60.00

69 ناجح 505978646851439حسن احمد مهاوش زغير221721034011 8  62.71

72 ناجح 507368505150414حسن م سلطان فرحان221721034013 9  59.14

76 ناجح 505064506862420حسين بشير ذياب علي221721034014 10  60.00

87 ناجح 645079616450455حسين جاسم زويد شنون221721034015 11  65.00

75 راسب 5034605050500حسين عبد هرد رطان221721034016 12  0.00

27 راسب 5250345057550حميد حسن يوسف م221721034017 13  0.00

80 ناجح 557381656689509حيدر عبد جبر عبد النبي221721034018 14  72.71

62 راسب 0غ5150غغغسجاد حمود لطيف سريح221721034022 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد حيدر كشيش ناصر221721034023 16  0.00

83 راسب 503550550%5017ضياء حميد عكلة هداوي221721034024 17  0.00

87 ناجح 785464865269490علء شاكر ثجيل ساجت221721034025 18  70.00

67 راسب 4150686452580علي خضير والي غالي221721034026 19  0.00

59 راسب 0غغغغغغعلي شويع جبر ابيع221721034027 20  0.00

61 راسب 5740723950580علي م عودة سنيد221721034028 21  0.00

50 راسب 0غ555650غ50مجاهد مراد كاظم هدار221721034033 22  0.00

91 ناجح 577581736568510مرتضى علوي غافل زغير221721034034 23  72.86

82 ناجح 545980695455453مصطفى علوي غافل زغير221721034035 24  64.71

67 راسب 5050537352250مصطفى فريد عويد محسن221721034036 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 الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 0غ5350536750مهدي صالح نعيم كعيم221721034037 26  0.00

80 ناجح 575072625754432مهدي نزار حسن حمود221721034038 27  61.71

59 راسب 505050610%5014هاني حميد مجيد ناصر221721034039 28  0.00

المشاركون

28 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


