
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

ثانوية الجبايش للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

93 ناجح 735465868375529احمد رحيم فيصل نويحي221751045001 1  75.57

81 معيد 0مصفرم525169احمد سهر عمول حديد221751045002 2  0.00

80 معيد 0صفر52صفر3566صفراكرم حاكم جمعه ماكر221751045003 3  0.00

90 معيد 0م85891008892امير كامل هندوس شمال221751045004 4  0.00

89 معيد 66747269740ماوس ماهر بداي مهاوي221751045005 5  0.00

86 معيد 0م42صفر3662صفرباقر غائب بداي مهاوي221751045006 6  0.00

89 معيد 760م627065مبهاء حسن صبري عبيد221751045007 7  0.00

م معيد 0ممممممجعفر صبيح عويد مشري221751045008 8  0.00

77 معيد 0%502840303919حبيب ظاهر يوسف جمعه221751045009 9  0.00

89 معيد 0م78م8478محسن خشان نصار غيلن221751045010 10  0.00

89 معيد 0ممممصفرمحسين حسن عبود عطيه221751045011 11  0.00

92 معيد 91970صفر9296محسين عبد ا بليم طرير221751045012 12  0.00

87 معيد 0م67م7578محسين مهدي جويعد هليل221751045014 13  0.00

85 معيد 50410صفر5470محميد جاسم مشحوف مرير221751045015 14  0.00

91 معيد 0م6475صفر66مخضير خشان نصار غيلن221751045016 15  0.00

87 معيد 0م77صفر6261مداود سلمان رزيج جويعد221751045017 16  0.00

93 معيد 938997100900مصالح وجدان كامل صالح221751045018 17  0.00

89 معيد 22555050500مصدام رزاق صالح صنكور221751045019 18  0.00

84 معيد 0م58م625059عبد ا حسين علي نويجي221751045020 19  0.00

93 معيد 0مم748771معبد ا منذر بجاي عويد221751045021 20  0.00

86 ناجح 737375526063482علء جاسم مشحوف مرير221751045022 21  68.86

89 معيد 0م94م787791علء عبد الحسين زايد خلف221751045023 22  0.00

79 معيد 0صفر33صفر503154علي سلمان بلم كارون221751045025 23  0.00

87 معيد 0م61صفر685869علي شاكر جويد جويعد221751045026 24  0.00

89 معيد 0م40صفر505051عمار جبار عبد الكريم منصور221751045028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الجبايش للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 معيد 0م725764مصفرعمار حسن سبتي شهيب221751045029 26  0.00

86 معيد 0م7376756373قاسم طالب غريب جاسم221751045030 27  0.00

89 معيد 0ممصفر5065مقاسم عوده فالح حامد221751045031 28  0.00

84 معيد 0م5634793127كريم عبد الحسين صالح شمال221751045032 29  0.00

74 معيد 5650652861560م رحيم شريوي كاصد221751045033 30  0.00

صفر معيد 0م77م636274م رياض عرنوص عبد ا221751045034 31  0.00

80 معيد 0م56652971مم عبد الحسين صالح شمال221751045035 32  0.00

92 معيد 0م65م7087مم عبد الزهره حنون هليل221751045036 33  0.00

95 معيد 0م85صفر8089مم علي كاظم موسى خرابه221751045037 34  0.00

83 معيد 0صفر63859485مم كاظم عبد الحسن فلح221751045038 35  0.00

89 معيد 83670صفر5870ممرتضى عبود صيوان مرسول221751045039 36  0.00

92 ناجح 859196808989622منتظر ستار جبار عبيد221751045040 37  88.86

90 ناجح 706173577186508ميلد كاظم هاشم جبر221751045041 38  72.57

86 معيد 0م76م7080منعيم باسم خشان نصار221751045042 39  0.00

76 معيد 5279660%17%3316احمد يعقوب شياع ساهي221751045043 40  0.00
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