
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 الفلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

256رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

75 ناجح 515050506950395حيدر حسن نتيش علي221521204018 1  56.43

80 راسب 5035787071500حيدر علي ناصر رداد221521204019 2  0.00

63 راسب 5050235350500ساره جاسم جخم ضاحي221522204009 3  0.00

82 راسب 6235505277500احمد كامل جويد بند221621256003 4  0.00

83 ناجح 576350617750441مهند ثامر سعدون فهد221621256036 5  63.00

70 ناجح 508850518750446مهند خضر سلمان كرنوص221621256037 6  63.71

77 ناجح 515050575050385احمد حسن قاسم محسن221721256001 7  55.00

72 ناجح 515050695050392احمد حميد عوده خليف221721256002 8  56.00

80 راسب 5036655464500احمد محسن حامد محيسن221721256004 9  0.00

77 راسب 645268500غ50احمد م ناصر حسين221721256005 10  0.00

82 ناجح 505163547651427حسام ناجي حافظ لفته221721256006 11  61.00

78 راسب 5030505059500حسين عواد كاظم خليف221721256008 12  0.00

80 ناجح 545067507064435حسين كامل حنون فضاله221721256009 13  62.14

86 راسب 5050365869510حيدر لطيف ضعيف حسن221721256013 14  0.00

84 راسب 6435503953610رزاق شلكه شذر ناشد221721256015 15  0.00

71 راسب 5829536564500سجاد حسن داخل طرير221721256017 16  0.00

70 راسب 62500غ50غغسعد كاظم سلمان حاذور221721256018 17  0.00

67 راسب 5042565752500عباس هادي عباس م221721256021 18  0.00

88 راسب 6125375060500علي عبد ا فارس سكران221721256023 19  0.00

62 راسب 5050505056420علي عدنان جواد كاظم221721256024 20  0.00

87 راسب 5023502650540كرار رشيد كامل هلل221721256028 21  0.00

83 راسب 5327738784590كريم محسن مراد موسى221721256029 22  0.00

77 راسب 5025625358500لؤي احمد يوسف كاظم221721256030 23  0.00

82 راسب 5036525067610م ابراهيم حامد جابر221721256031 24  0.00

87 ناجح 505958655650425م احسان علي حمود221721256032 25  60.71

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 الفلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

256رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 ناجح 505050505050374م شعلن ناصر مزبان221721256034 26  53.43

77 راسب 5030555465570م غني عزيز عبيد221721256036 27  0.00

83 ناجح 635479796659483م محسن نجم صخي221721256037 28  69.00

70 ناجح 505073536450410مسار كاظم هليل شناوه221721256038 29  58.57

72 راسب 4130403175320نبيل حسين علي علوان221721256040 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


