
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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

77 راسب 5954500صفر5650زين العابدين علي م عبيد221521055059 1  0.00

51 ناجح 506050506560386عباس جابر جاسم عكلة221621055059 2  55.14

84 ناجح 505050506450398مهيمن نزار عبود علوج221621055118 3  56.86

84 راسب 5150524150550ابراهيم كاظم عبد سلمان221721055002 4  0.00

84 ناجح 647179757462509احمد حسن شذر عساف221721055003 5  72.71

70 ناجح 505057506058395احمد حسن طاهر عبد الحسين221721055004 6  56.43

59 راسب 0غ515553غ57احمد عبد الرضا حسن عبد221721055005 7  0.00

83 ناجح 597669556950461احمد عماد عبد الحسين شهاب221721055006 8  65.86

60 راسب 5050503450640احمد فوزان كطامي عذاب221721055007 9  0.00

80 ناجح 575250506071420احمد كوتي سلطان سطام221721055008 10  60.00

84 ناجح 697579687158504اسعد غانم جبر لفته221721055009 11  72.00

88 ناجح 525056675063426باسم اسماعيل اسحاق بدر221721055011 12  60.86

77 ناجح 646353615056424جابر عبادي مسير جابر221721055014 13  60.57

54 راسب 5550415654370حسن علي عبد الرضا كايم221721055017 14  0.00

70 ناجح 545750505750388حسين جواد جلب مهاوش221721055018 15  55.43

71 ناجح 505050525963395حسين رشيد خليف ملجي221721055019 16  56.43

81 راسب 0غ52غ54غ58حسين صبيح موير راشد221721055020 17  0.00

87 ناجح 605050665350416حسين عباس نفل سايب221721055021 18  59.43

64 ناجح 555054505061384حسين قاسم عجيل نهار221721055022 19  54.86

54 راسب 5050347258500حسين هاشم عبد موسى221721055024 20  0.00

69 ناجح 687277855072493حيدر كاطع حيدر كاظم221721055025 21  70.43

74 راسب 6150526161310حيدر م هدمول دهام221721055026 22  0.00

82 ناجح 645156586750428زين العابدين عكار عبد الصاحب مركب221721055028 23  61.14

85 راسب 0غ6451596250عادل رحيم شياع سلمان221721055032 24  0.00

86 ناجح 506176656775480عباس جابر ثامر عبد221721055033 25  68.57

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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

75 ناجح 506559575071427عباس جاسم جلب دخيل221721055034 26  61.00

82 ناجح 545058617450429عباس فؤاد كاظم محيسن221721055036 27  61.29

82 ناجح 545055505058399عبد الكريم قاسم م هبر221721055038 28  57.00

66 ناجح 565150545062389علء جميل فرهود مخيلف221721055042 29  55.57

83 ناجح 705376628787518علي اسماعيل عطيه شجيخ221721055043 30  74.00

85 ناجح 685760585850436علي حسين جاسم م221721055045 31  62.29

61 راسب 412428270%2617علي حسين عيفان عامر221721055046 32  0.00

70 راسب 5029505039370علي خالد عبد علي نعمه221721055047 33  0.00

79 ناجح 596465775150445علي طارش رسن صياح221721055048 34  63.57

71 راسب 695250500%5018علي م هدمول دهام221721055051 35  0.00

84 راسب 6038585550520علي هلل جنام عباس221721055052 36  0.00

79 راسب 0غغ68غ5034عماد تحسين صاحب عيدان221721055053 37  0.00

84 راسب 5327594150500فائق حسين ناصر مريبي221721055056 38  0.00

71 ناجح 505060525256391فاضل عباس فاضل عباس221721055057 39  55.86

59 ناجح 505663545754393كرار اياد كاظم جاسم221721055059 40  56.14

65 ناجح 686350565671429كرار جابر عطشان هليل221721055060 41  61.29

58 راسب 0غغغ61غ53كرار حسين عبد لفته221721055061 42  0.00

77 ناجح 505861586863435كرار حميد مطشر عويد221721055062 43  62.14

77 راسب 5534566750500كرار م مرجب ضمد221721055063 44  0.00

66 راسب 500غ50غغغليث جاسب شمخي جابر221721055064 45  0.00

80 ناجح 556656657050442م الهادي نهار عجيل نهار221721055066 46  63.14

71 راسب 40380عشر505053م جليل حسين عباس221721055069 47  0.00

71 ناجح 625082696487485م حسن شذر عساف221721055070 48  69.29

55 راسب 0غ615054غ53م سعيد محسن شلل221721055071 49  0.00

82 راسب 5823665280550م مطشر خليفه جليب221721055072 50  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 :3
ذي قار

اعدادية سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

71 ناجح 665072555957430محمود عبد الجبار عبد مركب221721055073 51  61.43

66 راسب 5250425050310مسلم عقيل نعيم محسن221721055075 52  0.00

82 ناجح 505077545050413مصطفى حسن علي منشد221721055076 53  59.00

57 راسب 0غغغ50غغمصطفى حميد موحان ساجت221721055077 54  0.00

77 ناجح 625074506550428مصطفى عمار فيصل رسن221721055079 55  61.14

73 راسب 5034695466510مصطفى مطرود م نصيف221721055080 56  0.00

70 راسب 5026307536270منتظر م رميض محسن221721055082 57  0.00

87 ناجح 625586757264501نزار فالح زاير بطي221721055085 58  71.57

86 راسب 5027695565630نعمه رشيد هاشم شمر221721055086 59  0.00

المشاركون

59 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


