
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 الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 6139865874500امجد سلمان منخي برغش221721023002 1  0.00

87 معيد 5134726771520جاسم م ثجيل محيسن221721023004 2  0.00

71 ناجح 506477607052444جعفر خالد محسن عبد221721023005 3  63.43

64 ناجح 525565586850412حسن عيسى جعفر صالح221721023006 4  58.86

50 ناجح 505076637450413حيدر حميد كاظم سالم221721023008 5  59.00

77 معيد 4350846785690ديار عبد الحسن دايش بعنون221721023009 6  0.00

66 معيد 0صفر5463777169رياض م ثجيل محيسن221721023010 7  0.00

76 معيد 5342645466420ستار علي كبير عبيد221721023011 8  0.00

76 معيد 5132585369660عباس صبيح شنيور ساجت221721023015 9  0.00

89 معيد 0م81م613878عبد ا شيحان جلود عويد221721023016 10  0.00

81 معيد 6281520م6250عزيز عبد والي عوده221721023018 11  0.00

75 معيد 5232665562400علء رحيم شاطي كايم221721023019 12  0.00

88 معيد 5638815871500علي حمادي ثامر عمير221721023020 13  0.00

92 ناجح 825887698471543علي رزاق خريبط حلو221721023021 14  77.57

82 معيد 783856410صفر42علي نجيب علي داخل221721023024 15  0.00

79 معيد 5024665040330غفور رحيم فضاله عفريت221721023025 16  0.00

74 معيد 510صفر51506970فليح حسن ظيغم قاسم221721023027 17  0.00

85 ناجح 505075665950435مجيد جبران حمود عليوي221721023028 18  62.14

79 معيد 5040614150530م دخيل عطيه سلمان221721023030 19  0.00

86 معيد 500صفر56348372م سريح طارش كريدي221721023031 20  0.00

67 معيد 5035705163500م عدنان حسن كاظم221721023034 21  0.00

75 معيد 5038695051500م علي سلمان عيدان221721023035 22  0.00

65 معيد 5126625050360م قاسم م بري221721023036 23  0.00

89 ناجح 716090857967541مرتضى سعدون حريجه حسين221721023038 24  77.29

85 معيد 4223603650500مصطفى جابر محسن م221721023039 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 الدواية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 545971736154461مهدي خالد محسن عبد221721023040 26  65.86

64 معيد 0م7850م3950ناصر فوزي مزيعل حجام221721023042 27  0.00

95 ناجح 535484536070469ناطق عبد الحسن عطيه ناهي221721023043 28  67.00

84 معيد 0%5116م67%5017هادي صلح عبد الهادي بعير221721023044 29  0.00

72 معيد 5337685560540هادي كامل عطشان غالي221721023045 30  0.00

72 معيد 5036605250500وليد قيس خلف خضير221721023048 31  0.00

79 معيد 5450745450410وهاب رسن تالي وطبان221721023049 32  0.00

86 ناجح 506172767563483يونس م ثجيل محيسن221721023050 33  69.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


