
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

اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

75 معيد 3250390مم41اثير داود سلمان عبد221751034001 1  0.00

69 معيد 5020643641500احمد ثامر صليبي حميدي221751034002 2  0.00

67 معيد 0صفر33صفر50%4111احمد جواد كاظم سلمان221751034003 3  0.00

81 معيد 0صفرصفر52245020احمد ستار م صافي221751034004 4  0.00

م معيد 860صفرصفر624081ازهر ضيف ا ورش حمزة221751034007 5  0.00

88 معيد 0صفر857063صفر66بارق دايخ جبار عبد221751034008 6  0.00

م معيد 0ممممممباسم راضي حسين علوي221751034009 7  0.00

87 ناجح 726377506053462جعفر اثير ماجد م221751034010 8  66.00

87 ناجح 557673667969505حسين وميض نعيم محسن221751034013 9  72.14

75 معيد 0صفرواحد42353932داود غضبان منصور شطنان221751034014 10  0.00

84 معيد 51370صفر605074رسول حسين علوان فرحان221751034015 11  0.00

87 معيد 66690م7384صفرسجاد حميد زاير بطي221751034016 12  0.00

85 معيد 0م6323745664سعيد مطر غلم سفاح221751034017 13  0.00

76 معيد 6027645062570سيف حسن كاظم كريدي221751034018 14  0.00

64 معيد 330صفر54215038صادق هاشم عصواد جبر221751034019 15  0.00

82 معيد 0صفر5150653028ضياء جمال شتام كتاب221751034020 16  0.00

73 معيد 0صفر622350صفر38ضياء عماد حميد جاسم221751034021 17  0.00

90 ناجح 555071547077467ضياء كريم حبش خليف221751034022 18  66.71

85 معيد 81650صفر72صفر64عباس كريم حبش خليف221751034024 19  0.00

79 معيد 5050500صفر5050علء رياض عبد النبي عواد221751034026 20  0.00

83 معيد 5850652640710علي جعفر حسين م221751034027 21  0.00

88 ناجح 817294797994587علي حسن ناهي ثجيل221751034028 22  83.86

86 معيد 50580صفر682975علي غني رهيف راهي221751034029 23  0.00

صفر معيد 316465410صفر57غزوان ابراهيم جابر حسين221751034031 24  0.00

73 معيد 39240صفر503553فاضل حسن عبد كايم221751034032 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 724157740صفر50فهد رشيد حمادي سفاح221751034033 26  0.00

75 معيد 6830735556580قاسم حسين جليل م221751034034 27  0.00

76 معيد 39690صفر50م50محسن رزاق عطيوي خليف221751034035 28  0.00

75 معيد 0م5139507470م صلح م صافي221751034037 29  0.00

78 معيد 0م64صفر632869م فالح عصواد جبر221751034038 30  0.00

79 معيد 0مصفر508429صفرم فرهود كتاب مجبل221751034039 31  0.00

74 معيد 6167560م58صفرمصطفى احمد جرو كريم221751034040 32  0.00

76 معيد 5350542926370مصطفى م حسين م221751034041 33  0.00

90 معيد 9697880مم82مظفر راغب جواد كاظم221751034042 34  0.00

71 معيد 23340صفر543250منتظر عامر صيوان فرحان221751034043 35  0.00

65 معيد 0صفر5733392234ولء كريم عطية راشد221751034045 36  0.00
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