
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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

67 راسب 73500غ55غ50أحمد عبد الرضا كاظم سلمان221521079005 1  0.00

88 راسب 66590غ50غ50علي عبد الحسين كاظم سلمان221521079027 2  0.00

73 راسب 5240505850540ضرغام ناصر حسين طاهر221621079025 3  0.00

72 راسب 5038622861500اثير نادر بطي سدخان221721079002 4  0.00

81 ناجح 666253525051415اسعد جابر عبد الحسين جاسم221721079005 5  59.29

70 ناجح 505050675950396اكرم علي عبد الحسين كاظم221721079006 6  56.57

78 ناجح 525061577850426امير هويل شبلي عامر221721079009 7  60.86

71 راسب 0صفر5050505050جعفر فليح حسن طاهر221721079012 8  0.00

75 راسب 577862500غ50حسن علي عباس حمادي221721079013 9  0.00

75 ناجح 505060536662416حسين علي جبار عبيد221721079015 10  59.43

74 راسب 5129702861500حسين هاشم وحيد عبد221721079016 11  0.00

69 راسب 5025585362500حيدر رحيم عباس عتيوي221721079017 12  0.00

72 ناجح 505072606353420زيد رياض م علي221721079019 13  60.00

68 راسب 0غ50غ50غغسلم م حسن حفيز221721079020 14  0.00

75 راسب 505071570غ50صاحب هاشم رشيح سلمان221721079021 15  0.00

76 ناجح 505251506150390عبد المحسن خزعل راضي دشر221721079023 16  55.71

73 راسب 6151515750370علي جليل سلمان رداد221721079025 17  0.00

75 ناجح 505850546050397علي حسين مزهر خابط221721079026 18  56.71

81 ناجح 505171647550442علي ستار نور مهدي221721079027 19  63.14

84 راسب 695258600غ50علي عارف جبر ناصر221721079029 20  0.00

82 راسب 5432765064650كرار علي منيخر جساب221721079036 21  0.00

82 راسب 5050603673530كرار كاظم جبار عبيد221721079037 22  0.00

78 راسب 5229505063500نائل ضامد كامل حلو221721079042 23  0.00

72 راسب 0غ5050غغ50نذير جميل حسين شاهر221721079043 24  0.00

70 راسب 50650غ50غ52نور نعيمه جبر هلوس221721079044 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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


