
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 الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 ناجح 525066576350411حسين جواد كاظم لزم221621034015 1  58.71

80 ناجح 535555505067410كرار ابو الهيل عيسى بجاي221621034037 2  58.57

77 ناجح 505050506668411مسلم حميد مجيد ناصر221621034050 3  58.71

69 معيد 270صفر5050مماحمد ستار م ذرب221721034001 4  0.00

82 معيد 5051625636500احمد شريف معارج ذياب221721034002 5  0.00

87 معيد 0صفر655055%2912احمد عبد العالي عبد ا خليفة221721034003 6  0.00

80 معيد 5439513241500احمد عبد ا كاظم فرحان221721034004 7  0.00

88 ناجح 515071616570456احمد عبد ناصر ضاحي221721034005 8  65.14

50 معيد 5927505032300احمد نعيم سهر جليوي221721034006 9  0.00

84 ناجح 615375537262460اكرم راهي ابيد خريخت221721034007 10  65.71

55 معيد 525050390%3613اكرم سعد كامل سرحان221721034008 11  0.00

83 ناجح 545073505051411جعفر صبار سهيل شرهان221721034009 12  58.71

75 معيد 0صفر5750606956جواد كاظم حنون فجر221721034010 13  0.00

69 معيد 510صفر50597864حسن احمد مهاوش زغير221721034011 14  0.00

72 معيد 5033685051380حسن م سلطان فرحان221721034013 15  0.00

76 معيد 5040645068620حسين بشير ذياب علي221721034014 16  0.00

87 معيد 6430796164500حسين جاسم زويد شنون221721034015 17  0.00

75 معيد 5036603950500حسين عبد هرد رطان221721034016 18  0.00

م معيد 0ممصفرصفرصفرمحميد حسن يوسف م221721034017 19  0.00

80 معيد 5573816540890حيدر عبد جبر عبد النبي221721034018 20  0.00

75 ناجح 635079625061440ريسان عطيوي خليف مطير221721034021 21  62.86

62 معيد 395150360م42سجاد حمود لطيف سريح221721034022 22  0.00

م معيد 0ممممممسجاد حيدر كشيش ناصر221721034023 23  0.00

83 معيد 0ست5024503350ضياء حميد عكلة هداوي221721034024 24  0.00

م معيد 0صفرصفر78546486علء شاكر ثجيل ساجت221721034025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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رقم الصفحة :2
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اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 معيد 0صفر4250686436علي خضير والي غالي221721034026 26  0.00

59 معيد 0صفر2823222634علي شويع جبر ابيع221721034027 27  0.00

61 معيد 5729722950350علي م عودة سنيد221721034028 28  0.00

79 ناجح 515073705350426عماد كاظم نوري نهار221721034029 29  60.86

78 ناجح 595468755851443كرار عويد فرحان سلمان221721034031 30  63.29

50 معيد 5035555650300مجاهد مراد كاظم هدار221721034033 31  0.00

91 معيد 0ثمان5775817365مرتضى علوي غافل زغير221721034034 32  0.00

82 معيد 0صفر5459806954مصطفى علوي غافل زغير221721034035 33  0.00

67 معيد 5038537352250مصطفى فريد عويد محسن221721034036 34  0.00

68 معيد 6750350صفر5350مهدي صالح نعيم كعيم221721034037 35  0.00

80 معيد 5750723841420مهدي نزار حسن حمود221721034038 36  0.00

59 معيد 0صفر375050%5018هاني حميد مجيد ناصر221721034039 37  0.00
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