
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 الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 راسب 6869620%505118رياض خضير سعدون هارف221621070014 1  0.00

60 ناجح 505456706550405طارق خضير سعدون هارف221621070017 2  57.86

69 راسب 5040565277650علي شندل عوج عوفي221621070026 3  0.00

86 ناجح 555568507466454م حميد خليوي دخيل221621070034 4  64.86

86 راسب 5442795056380احمد نبيل جباري كنهور221721070004 5  0.00

71 راسب 4135605365500اركان سعود ذياب غافل221721070005 6  0.00

82 ناجح 545367525053411امجد بطاح حميد خلوي221721070006 7  58.71

51 راسب 595050500غ50امير جلوب جابر ثامر221721070008 8  0.00

72 ناجح 506750626552418اياد جاسم رضو جنام221721070009 9  59.71

70 راسب 5033557157410حسن علي حسن عباس221721070011 10  0.00

78 راسب 5034505652200حسن م جليل دلي221721070012 11  0.00

78 راسب 0غغغ50غ50حسين عزيز مهلهل مجهول221721070014 12  0.00

90 ناجح 505360625355423حسين علي جبير عوفي221721070015 13  60.43

74 ناجح 507461515065425حمادي علي محسن عبد221721070016 14  60.71

78 راسب 5233705950500حيدر حنون جويهن كناد221721070018 15  0.00

75 راسب 5038595455400حيدر صباح داجي عفات221721070019 16  0.00

85 ناجح 657162655050448حيدر عبد الحسين علي حسين221721070021 17  64.00

66 راسب 250%20615014%16حيدر علي محسن حمادي221721070022 18  0.00

50 راسب 0غغغ50غغرائد حسن علي صالح221721070024 19  0.00

88 راسب 6136566963510سرحان صبيح سلمان سرحان221721070025 20  0.00

75 راسب 0غ5158غ5050ضياء سليم بشير شلكه221721070027 21  0.00

87 ناجح 545050546857420ضياء مازن صلع عوفي221721070028 22  60.00

65 ناجح 625556555753403عباس هادي حمود م221721070029 23  57.57

74 راسب 5037536070500علي ناصر جويعد لعيبي221721070033 24  0.00

73 ناجح 506478736455457عمار حميد ناهي محيسن221721070034 25  65.29

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 الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 ناجح 505367777851461كاظم علي محسن مسير221721070036 26  65.86

67 راسب 5028505057230كرار حميد جايد ملوح221721070038 27  0.00

84 راسب 5060366053310كرار داخل كريم مالح221721070039 28  0.00

74 راسب 5338535881600كرار كريم فارس سرهيد221721070040 29  0.00

72 ناجح 505075707351441كرار محيسن منذور عليوي221721070041 30  63.00

62 راسب 2527565657320مسلم رياض جليد شغي221721070047 31  0.00

79 راسب 535065500غ50هاشم جبار شمخي جبر221721070049 32  0.00

79 ناجح 706452506255432هاني طالب ملوح شير221721070050 33  61.71
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