
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 الحسن المجتبى )ع( الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 ناجح 615059506258425أحمد احسان عبد الرحيم مزعل221721375001 1  60.71

غ راسب 0غغغغغغأحمد عبد ا شلل شناوة221721375002 2  0.00

70 راسب 5060506450410أحمد مظفر عبد الهادي م221721375003 3  0.00

65 ناجح 505053585650382ابراهيم سالم سلطان سرحان221721375004 4  54.57

74 راسب 520غ5150غ50ابو الحسن علي عبد الكريم محسن م حسن221721375005 5  0.00

50 راسب 0غ50غغ5027احمد ريحان حميد غيلن221721375006 6  0.00

74 ناجح 536059565060412الحسين عبد الكريم جابر موسى221721375007 7  58.86

67 راسب 5438572462730بهاء حسين م عبد221721375008 8  0.00

76 راسب 6658275066510حسن جواد كاظم جبار221721375009 9  0.00

62 راسب 590غغغغغحسن علي عزيز حسن221721375010 10  0.00

72 ناجح 555251505053383حسين سعد ناصر رداد221721375011 11  54.71

57 راسب 0غغ50غغغحسين ماجد علي عبد221721375012 12  0.00

73 راسب 5040586251600حمزة صبيح م يوسف221721375013 13  0.00

70 ناجح 506462577271446حيدر سامي منخي جبر221721375014 14  63.71

62 راسب 5025505140320حيدر ليث صالح عبد العزيز221721375015 15  0.00

64 ناجح 515963506358408رضوان فرحان دهري ونان221721375016 16  58.29

65 راسب 0غغ5750غغسجاد عدنان خلف يازع221721375017 17  0.00

63 راسب 3530555059630ضرغام احمد حسين حاشوش221721375018 18  0.00

69 راسب 3632747880510عباس علي دويش محيي221721375020 19  0.00

75 راسب 3850505052500عزام عزت كريم ربيع221721375021 20  0.00

76 ناجح 505058545050388علي رحيم فرج عليوي221721375023 21  55.43

68 ناجح 505062545250386علي عبد الكاظم جاسم م221721375024 22  55.14

75 راسب 500غغغغغعلي غالب محسن بندر221721375025 23  0.00

79 راسب 5035506160510علي غني حسن ثويني221721375026 24  0.00

75 راسب 520غ54غغغكرار عامر خياط تالي221721375027 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 الحسن المجتبى )ع( الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

69 راسب 5135335141520م حسين خشان حسن221721375028 26  0.00

77 راسب 500غغغغغم حمود تويني صكر221721375029 27  0.00

74 راسب 5050504162530م حيدر جبار حسين221721375030 28  0.00

70 راسب 3541225032530م طالب دنيف جبارة221721375031 29  0.00

67 ناجح 505050625051380مصطفى جواد كاظم فرهود221721375033 30  54.29

57 راسب 5050365138230منتظر صالح عبد الحسن رداد221721375034 31  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


