
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

ثانوية الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

80 ناجح 505050506050390سالم حسين مطشر خيون221621078018 1  55.71

71 راسب 6741553772500علي حسين ضيول عزيز221621078025 2  0.00

50 راسب 0غ56غ76غغاحمد امين عبد العباس معلي221721078001 3  0.00

75 راسب 7037636157550احمد جليل بدر تالي221721078002 4  0.00

80 ناجح 635082506572462اكرم حميد عطيه لفته221721078005 5  66.00

75 ناجح 555071526470437ايمن جبار لفته حسن221721078006 6  62.43

81 ناجح 555080745872470بهاء فاضل زغير كيوش221721078007 7  67.14

78 ناجح 516489666065473حسن عدنان عبد غافل221721078008 8  67.57

73 ناجح 505977657261457حسين رحيم كاظم سعيد221721078009 9  65.29

54 راسب 0غغ5050غغحسين سعيد مطشر هاشم221721078010 10  0.00

64 راسب 3737666062550حيدر حسب سواري سلمان221721078012 11  0.00

80 ناجح 575077516884467حيدر عبد حمزة علي221721078013 12  66.71

75 راسب 5026636760670زين العابدين رسمي شراد كيوش221721078014 13  0.00

63 ناجح 656467705770456سجاد صباح عذيب بطي221721078015 14  65.14

71 ناجح 505079696265446صفاء سلمان خلف صكبان221721078018 15  63.71

76 ناجح 505077505365421عباس فليح حسن عذافة221721078020 16  60.14

73 راسب 5026862471560عبد ا حسين رهك حلو221721078021 17  0.00

68 راسب 5437617150500علي حسن علي رميض221721078022 18  0.00

66 راسب 61500غ63غغعلي عادل عبادي ياسر221721078024 19  0.00

80 ناجح 586782676282498غفار علء فاضل كاظم221721078026 20  71.14

62 راسب 505129500%4112فلح حسن ريسان مطشر221721078027 21  0.00

73 راسب 5026505833500كاظم جهاد كاظم حمود221721078028 22  0.00

74 ناجح 505056545350387ليث علي كامل ضيول221721078031 23  55.29

75 ناجح 505062606165423مالك عبد العزيز جلود شياع221721078032 24  60.43

74 راسب 0غ5451غغغمجتبى ضياء محسن كاظم221721078033 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

ثانوية الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

60 راسب 5023616151550م رسول صكر سعدون221721078034 26  0.00

69 ناجح 535081505564422م عبد الرضا جبر بلش221721078035 27  60.29

74 ناجح 675079727067479م عزيز عبد ا جميل221721078036 28  68.43

72 راسب 502061500غ32مراد كاظم ريسان جاسم221721078037 29  0.00

76 راسب 555660560غغيعقوب سعود شرشاب فرج221721078038 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


