
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 الجاحظ المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

238رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 705888795567506ارشد عبد الحسين عويد فرحان221721238003 1  72.29

75 راسب 0غ655053غ50حسام محيي عوفي علي221721238005 2  0.00

79 راسب 6022857661650حسن جبار علوان نكال221721238006 3  0.00

74 راسب 5238845357530رحيم جبر عبد بعنون221721238008 4  0.00

84 راسب 5750693950260سجاد خزعل مطشر عفريت221721238010 5  0.00

88 ناجح 505088836650475سنان باسم فهد بسه221721238011 6  67.86

86 راسب 5022773258370شهاب احمد صبيح ضيدان221721238012 7  0.00

89 ناجح 505057726150429صفاء احمد كاظم جبر221721238013 8  61.29

73 راسب 0غغغغغغضياء ذياب رخيص عبود221721238014 9  0.00

79 راسب 5037805050500ضياء عبد الرضا عبد الحسين علوان221721238015 10  0.00

83 ناجح 585075626150439عبد ا مطشر بشير حمود221721238017 11  62.71

92 راسب 6531816363500علي حسن حسين ناصر221721238018 12  0.00

81 ناجح 515369545259419علي حسين كريم جويد221721238019 13  59.86

90 ناجح 535786636255466غسان جمعه شدود نكال221721238020 14  66.57

86 راسب 5032635050500غيث حمزه سلمان جدعان221721238021 15  0.00

78 راسب 5023826453280فاضل غالب كاظم محيسن221721238022 16  0.00

77 ناجح 506285565756443فهد ريسان فهد مطير221721238023 17  63.29

68 راسب 0غ5450726554م عبد الرحمن علوان نكال221721238025 18  0.00

64 راسب 5025765050220م فاضل جوده مرار221721238026 19  0.00

86 راسب 6153726151230مسلم صادق كامل دخيل221721238027 20  0.00

66 ناجح 575077816363457مشتاق حامد فهد مطير221721238028 21  65.29

83 ناجح 685271875082493دعاء عبد الساده غني رضا221722238001 22  70.43

61 راسب 5421595051200مريم رحمن كاظم ناصر221722238003 23  0.00

76 راسب 5137587466660هدى سمير عامر زغير221722238004 24  0.00

87 ناجح 585359605656429هيفاء جميل كامل دخيل221722238006 25  61.29

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

ثانوية الجاحظ المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

238رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

25 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


