
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 الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

305رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

غ راسب 0غ60غغغغامجد شعلن نعمة منصور221721305003 1  0.00

83 ناجح 607259626078474تحسين كاظم هاشم وثيج221721305005 2  67.71

80 ناجح 505572607369459جاسم م سوادي عبيد221721305006 3  65.57

74 ناجح 705775618798522حازم رعد عبد علي عبد الحسين221721305007 4  74.57

63 راسب 5050385052550حازم كامل درويش عنطيل221721305008 5  0.00

55 راسب 3229353254500حسن عبد ا عبد الحسن حسين221721305010 6  0.00

81 ناجح 565358615750416حسن فالح خلف سلطان221721305011 7  59.43

80 ناجح 746486758286547رائد وارد حسن خلف221721305016 8  78.14

78 ناجح 705279508883500رامي علي خلف جبار221721305017 9  71.43

55 ناجح 595066518178440زايد شنيف عواد مخرخت221721305018 10  62.86

79 راسب 3224245050250عباس راضي جايد علي221721305021 11  0.00

78 ناجح 665290675584492عبد الكريم لفته خليفة عداي221721305022 12  70.29

85 ناجح 575075606773467عبد ا طلع مزعل ديثان221721305023 13  66.71

61 ناجح 705082667690495علي جبار كاظم جبوري221721305024 14  70.71

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين ثامر فاضل221721305027 15  0.00

55 ناجح 725478508389481علي حسين عبيد عبد الحسين221721305028 16  68.71

71 ناجح 505085505062418علي صاحب مصبح دامج221721305029 17  59.71

74 ناجح 505058505259393علي عزيز نعيثل مجبل221721305030 18  56.14

63 راسب 5034563960600كرار فاضل عمار عطشان221721305031 19  0.00

63 ناجح 535069616883447كرار قاسم رحيم مزهر221721305032 20  63.86

66 ناجح 515050505452373م يوسف عبد نخاي221721305034 21  53.29

29 راسب 50655180500%19منصور مبارك خميس لفتة221721305035 22  0.00

66 راسب 3155502850500وسام م جايد علي221721305036 23  0.00

75 راسب 3950505250570وليد جهاد هداد مخيلف221721305037 24  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 الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

305رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي
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