
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 الشهداء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

057رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 ناجح 575172717364466حسن م حامد حسين221621057008 1  66.57

79 راسب 61520غ53غ55ابراهيم م ابراهيم عاجل221721057001 2  0.00

90 راسب 5025663060500احمد سالم فرحان لهيمد221721057002 3  0.00

93 ناجح 516252566570449احمد عودة داود سلمان221721057003 4  64.14

81 راسب 6440685879720احمد ناصر شاتول مهوس221721057004 5  0.00

91 ناجح 776876786369522حامد صباح ريسان جخيم221721057007 6  74.57

84 ناجح 775064507357455حبيب ظاهر شامي عمير221721057008 7  65.00

75 راسب 50505868590غحسام حامد حسين جلوب221721057010 8  0.00

92 ناجح 755272506671478حسن قحطان سعدون محل221721057011 9  68.29

87 ناجح 755063616565466حسين عبد الشريف كاظم شنيار221721057012 10  66.57

84 راسب 6439625963540حمزه عيسى نعيمه ثاجب221721057013 11  0.00

82 راسب 64510%6819%6313رضا رحيم جواد عجه221721057015 12  0.00

86 ناجح 585759537350436زين الدين ياسين عبد ا حمزة221721057016 13  62.29

68 راسب 620غ6150غ57زين العابدين عزيز فرحان نفيله221721057017 14  0.00

86 راسب 6640805078660سجاد رحيم عبد فنجان221721057018 15  0.00

79 راسب 5937555067630سجاد علي عبد الحسين لفته221721057019 16  0.00

69 ناجح 665072646870459سمير قاسم جايد مخلص221721057020 17  65.57

85 ناجح 766473887657519ضياء موزان منصور فرعون221721057021 18  74.14

71 راسب 0غ6824515061عباس قحطان سعدون محل221721057022 19  0.00

84 ناجح 655478557858472عقيل مطشر رزوقي صبح221721057024 20  67.43

90 ناجح 645082759065516علي جواد عبد الكاظم هويل221721057025 21  73.71

84 راسب 7032535179670علي سفاح صبار كطامي221721057026 22  0.00

55 راسب 0صفر5856505255فلح حسن راشد مان ا221721057027 23  0.00

78 راسب 0غ785869غ68كاظم جاسب عوده دلش221721057028 24  0.00

83 راسب 5250605059380كرار اياد حسن سلطان221721057029 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 الشهداء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

057رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

77 راسب 53520غ55غ51كرار عبد الحسن شهيب علوان221721057030 26  0.00

86 ناجح 555080536961454كرار عبد الحسين ثجيل م221721057031 27  64.86

95 ناجح 785072777669517مثنى طالب رزوقي صبح221721057032 28  73.86

61 راسب 0غ536475غغمحمود شاكر عيسى اطبيج221721057035 29  0.00

79 راسب 5069590غغ57مرتضى شاتول مغشغش مسعد221721057036 30  0.00

86 ناجح 717175607772512مصطفى ادريس جاسم كاظم221721057037 31  73.14

77 راسب 0غغ5150غغمصعب مهدي طاهر حاجم221721057038 32  0.00

90 راسب 500غ67غغ52مهدي عبد الحسين داغر زغير221721057039 33  0.00

83 راسب 5635685077280نور صباح جعاز حسين221721057041 34  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


