
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

78 ناجح 646967505152431أحمد جميل كامل حسين221751007001 1  61.57

60 معيد 5461544163570ابو الحسن علي احسان عبد221751007003 2  0.00

87 ناجح 716177727384525احمد كاظم عزيز هوني221751007005 3  75.00

79 معيد 0%505038342816احمد م حبيب صالح221751007006 4  0.00

81 معيد 0ممم2750صفراحمد ناظم نعيم راشد221751007007 5  0.00

84 معيد 0%545756265016احمد نبيل جواد كاظم221751007008 6  0.00

81 معيد 0مصفرم522355احمد نعيم عودة حسن221751007009 7  0.00

م معيد 0م3237مصفر59اسامة م عبد الزهرة رشيد221751007010 8  0.00

80 ناجح 625058605050410حسين علي عبد علي ناصر221751007015 9  58.57

88 معيد 9496860صفر%7412حسين علي فهد فجر221751007016 10  0.00

95 ناجح 825674967760540حسين فالح ضايف مزعل221751007019 11  77.14

90 معيد 6167500صفر6668حيدر جليل جابر موسى221751007021 12  0.00

62 معيد 0صفرعشر58564121رائد حسين رحيم عبد221751007022 13  0.00

84 ناجح 687871596866494زيد فاضل عباس يونس221751007023 14  70.57

78 معيد 0م5854777477سعد ثجيل شلل طعمه221751007026 15  0.00

83 معيد 0صفرصفرثمان503157ضرغام فهد ناصر سلمان221751007027 16  0.00

91 ناجح 869288899693635عبد الرضا م ردام طهماز221751007028 17  90.71

60 معيد 0%404041505612علي جاسم حسن عبود221751007031 18  0.00

77 معيد 5639603861380علي جواد هلل جازع221751007032 19  0.00

71 معيد 0صفر51صفر563164علي طالب م صياح221751007034 20  0.00

88 معيد 73500مصفر6450علي موسى اشريف مري221751007036 21  0.00

83 معيد 5450413236410علي ناجي فرهود فهد221751007037 22  0.00

80 معيد 5027502850200علي وليد خضير عباس221751007038 23  0.00

70 ناجح 535072607170446كرار حميد خضير عباس221751007040 24  63.71

77 معيد 6955742871820كرار عبد الرضا م كايش221751007041 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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رقم الصفحة :2
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007رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

72 ناجح 556759627851444كمال هاشم م مراد221751007042 26  63.43

89 ناجح 717281507183517م ستار جابر حاتم221751007049 27  73.86

73 معيد 410خمسخمس502751م فلح حسن جاسم221751007051 28  0.00

85 معيد 3453500صفرصفرصفرم قاسم طاهر حميد221751007052 29  0.00

صفر معيد 710صفر6650صفر66مرتضى عبد الحسين جبار جليد221751007054 30  0.00

78 معيد 4031360صفرم53مرتضى فاضل شاتي ظاهر221751007055 31  0.00

90 ناجح 725072668681517مصطفى خالد محيبس صافي221751007056 32  73.86

90 معيد 645959570م54مصطفى صالح حنون معرض221751007058 33  0.00

م معيد 0مممممممقتدى عبد الحسين جوني جابر221751007059 34  0.00

84 معيد 0م5076صفر6465منتظر عماد كاظم محسن221751007060 35  0.00

63 معيد 290صفر40415540وسام هاشم محسن حسين221751007061 36  0.00
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