
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 النهضة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

049رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

69 معيد 38580مصفر5650أسعد حميد سلمان حسن221751049001 1  0.00

64 معيد 42400صفرصفر3936احمد عارف عبيد دخيل221751049004 2  0.00

75 معيد 5033610صفر5050ايمن عبد الحسين بدر كشيش221751049005 3  0.00

64 معيد 0%3115م%503114حسن جاسب عبد الرضا جاسم221751049006 4  0.00

79 معيد 5037674142530حسن رحيم رميض صبيح221751049007 5  0.00

92 معيد 0م37مصفر7268حيدر رياح منصور شهد221751049009 6  0.00

92 معيد 500م52316136حيدر طارق عليوي نصار221751049010 7  0.00

81 معيد 29500م643538سجاد احمد حسن حنيحن221751049011 8  0.00

84 معيد 50820م535225سجاد باسم علي فرعون221751049012 9  0.00

84 معيد 60850م727877سجاد لطيف هاشم خويط221751049013 10  0.00

88 ناجح 815791725980528شهاب احمد ساير حسين221751049014 11  75.43

83 ناجح 737176676076506طه حليم جيجان مجخر221751049015 12  72.29

77 ناجح 686674675077479عقيل مؤيد ناصر حسين221751049017 13  68.43

79 معيد 5879740صفر6871علي اياد حسن جحيل221751049019 14  0.00

73 ناجح 555053505054385علي شاكر رزيج عودة221751049020 15  55.00

82 ناجح 827877569485554علي عبد الكاظم عبد الرسول سلطان221751049021 16  79.14

82 معيد 0م50صفر695077محسن حسن م علي221751049022 17  0.00

93 معيد 6337685050510م اسماعيل غني كاظم221751049023 18  0.00

88 ناجح 638368515466473م باسم م مجخر221751049024 19  67.57

78 معيد 3436500صفر5054م جايد عبد المير مكطوف221751049025 20  0.00

84 معيد 720مم83صفر71م عايد خطار ضايف221751049026 21  0.00

84 معيد 7154613853680محمود علي خضير دخيل221751049028 22  0.00

82 معيد 820م69506761مرتضى عودة عبد الرضا نصار221751049029 23  0.00

83 معيد 5050500صفر6250منتظر طالب شيشخان شنيار221751049030 24  0.00

86 معيد 37320م3968ثلثمنتظر عادل عناد صالح221751049031 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 النهضة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

049رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

81 معيد 5050595042550منير حميد حسين عبد علي221751049032 26  0.00

87 معيد 0م5839615038مهند عبد الكريم سالم جبر221751049033 27  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


