
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

اعدادية المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5027524161520خضر علي معن غانم221621019012 1  0.00

89 ناجح 577060676061464مرتضى غالب م جواد221621019031 2  66.29

70 معيد 4233505669640إسماعيل كريم نوري خليوي221721019001 3  0.00

70 معيد 0صفر4335505752احمد جمال م محيسن221721019002 4  0.00

82 معيد 5439505855660احمد رياض هدوان عبد الساده221721019003 5  0.00

70 معيد 0مم20م25صفراحمد عواد كاظم خفيف221721019004 6  0.00

54 معيد 4335393550340احمد م كاطع م221721019005 7  0.00

89 ناجح 525050528161435جعفر رحيم مطشر خيون221721019006 8  62.14

66 معيد 4338405164550حسين علي مخبل خضير221721019007 9  0.00

81 معيد 0صفر6277م6070حسين م خلف ضميد221721019008 10  0.00

69 معيد 4029377767520حيدر فلح مهدي عبد221721019009 11  0.00

79 ناجح 506656627171455سجاد رياض زويد خلف221721019010 12  65.00

74 ناجح 505066607966445سعد جبار زاير ناصر221721019011 13  63.57

76 معيد 0صفر6172667375سيف رعد سلمان عبد221721019012 14  0.00

م معيد 0ممممممصالح عواد كاظم خفيف221721019013 15  0.00

75 معيد 36325056300صفرصباح علي كريم حمود221721019014 16  0.00

61 معيد 5920505367540صفاء عبيد كاظم عبد221721019015 17  0.00

71 معيد 5025533365510طارق م نايف مطلك221721019016 18  0.00

77 معيد 6128385073550عبد ا فرحان دعيم شغيني221721019017 19  0.00

59 معيد 27363951500صفرعلي حافظ فرج رداد221721019018 20  0.00

70 معيد 0صفرم%2316%14ثلثعلي حيدر مزهر ابراهيم221721019019 21  0.00

صفر معيد 0صفر5640507255علي سلم عباس مشكور221721019020 22  0.00

77 معيد 0صفرم50205150علي ناصر جابر حمد221721019021 23  0.00

50 معيد 3553610صفر5429علي نعيم خضير عباس221721019022 24  0.00

67 معيد 41560م503550غيث كريم جبار خوين221721019023 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

اعدادية المرتضى  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 معيد 5536586966710كرار حيدر شناوة عنيد221721019024 26  0.00

86 معيد 6137685668610ماجد حميد جاسم م221721019025 27  0.00

86 معيد 6141687168510م حسن محيبس حسن221721019026 28  0.00

68 معيد 5024503450500م حسين حميد شهد221721019027 29  0.00

67 ناجح 595050616058405م رضا ابراهيم يوسف221721019028 30  57.86

64 معيد 4024503651360م عبد ا احمد عباس221721019029 31  0.00

21 معيد 0ممممممم علي بدر عبيد221721019030 32  0.00

87 ناجح 555055525056405مختار حسن لطيف دفار221721019031 33  57.86

64 ناجح 545050505050368ميثم كمير ادهم لفتة221721019032 34  52.57

م معيد 0ممممممناصر جميل ناصر حسين221721019033 35  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


