
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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

88 ناجح 565052507256424احمد جميل جويد عيسى221621037001 1  60.57

82 معيد 5041736278500علي غالب جخيور فضل221621037037 2  0.00

91 معيد 697171550%5018علي محسن فهد محيي221621037038 3  0.00

89 ناجح 615088717962500مخلد جليل عبد علي221621037042 4  71.43

71 معيد 5050504163500مهدي عوده عطشان موحان221621037047 5  0.00

72 معيد 645481500م53وليد خالد عبد الواحد حميد221621037051 6  0.00

79 معيد 0صفر5662775958اركان ناصر حسين عليوي221721037001 7  0.00

87 ناجح 616284508050474انور عادل عبد ا بعيبع221721037002 8  67.71

78 ناجح 565082548562467ايهاب غالب معود عذافه221721037003 9  66.71

90 ناجح 585085508065478تقي باسم مزهر غازي221721037004 10  68.29

67 معيد 5050582462530جعفر رياض صافي نعيمه221721037005 11  0.00

71 معيد 5039763475500حسن سعيد عجيمي مصاول221721037006 12  0.00

66 معيد 4236665068500حسن شهيد صيوان كشيش221721037007 13  0.00

86 معيد 6424985189640حسن علي حسين عليوي221721037008 14  0.00

87 معيد 5542877180550حسين علي حمد كاظم221721037009 15  0.00

55 معيد 5021703157370حسين كاظم مزعل جبر221721037010 16  0.00

60 معيد 5029715062560حمزه علوي فارس عيسى221721037011 17  0.00

86 معيد 5024846575500حيدر رزاق حسن جياد221721037012 18  0.00

82 معيد 5834587971750حيدر صلح عبد النبي سدخان221721037013 19  0.00

75 معيد 73550%50508118خير ا حازم مفتن نغيمش221721037014 20  0.00

86 معيد 6332685076640زين العابدين عبد ا علي خويط221721037015 21  0.00

62 معيد 5735615076500شهاب احمد عجيمي مصاول221721037016 22  0.00

69 معيد 5438633652500عباس سرحان محسن فهد221721037017 23  0.00

79 معيد 6436827182610عبد الكريم منصور عبد المجيد م221721037018 24  0.00

83 ناجح 575169687678482علء عبد الحسين جبار محيي221721037019 25  68.86

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 الخاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 556064500%5015علي عقيل علي كريم221721037020 26  0.00

69 معيد 4050380م5041م جاسم محيل حسين221721037021 27  0.00

85 ناجح 607374657558490م عبد الكريم م حسين221721037022 28  70.00

71 معيد 71320صفر355055محمود ستار ذرب شكاحي221721037023 29  0.00

70 معيد 0صفر5039732466مصطفى حسين ريكان عطشان221721037025 30  0.00

77 معيد 5234733770570مناف رعد جاسم نبيت221721037026 31  0.00

83 معيد 660صفر64509250منصور طالب عربي حسن221721037027 32  0.00

63 معيد 67360%50367514نعيم صبري عاجل دويش221721037028 33  0.00

62 معيد 0م58م4171ثلثهادي منعثر هادي شاهر221721037029 34  0.00

78 معيد 5040815368500وليد خالد عبد الواحد حميد221721037030 35  0.00

72 معيد 5239645474580ياسين ستار كاظم طشر221721037031 36  0.00

81 ناجح 595063567050429يعقوب يوسف مزعل محينه221721037032 37  61.29
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


