
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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5055505072330احمد ماجد جبار وهيب221621039002 1  0.00

69 معيد 630م57208854ابراهيم خزعل حموده سعيد221721039001 2  0.00

80 معيد 63787469500ماحمد رضاء والي م221721039002 3  0.00

88 معيد 5052626472360اكرم محسن هويف جلود221721039003 4  0.00

67 معيد 5028417353230حسام قاسم كريم جاسم221721039005 5  0.00

79 ناجح 545080635958443حسن عذاب جريف عبيد221721039007 6  63.29

91 معيد 500صفر50مأربع62حسين جواد كاظم زاجي221721039009 7  0.00

80 معيد 60410واحد573060حسين عبد الكاظم حسين علي221721039011 8  0.00

82 معيد 670صفر52508036حسين عكلو فتين مسعد221721039012 9  0.00

82 ناجح 655096527860483حيدر جاسب فضل كشاش221721039014 10  69.00

77 معيد 0ست6235763160رياض يحيى بستان عبدالنبي221721039015 11  0.00

73 معيد 0صفر6034595063طاهر هادي طاهر طليع221721039019 12  0.00

م معيد 0ممممممعباس عبد الواحد نعمه عيسى221721039020 13  0.00

79 ناجح 646288658369510عقيل مسلم حسين جاسم221721039021 14  72.86

73 معيد 4258584252380علي احمد عزيز عيسى221721039024 15  0.00

58 معيد 5034505058250علي جواد كاظم محسن221721039025 16  0.00

82 معيد 0صفر5051ست5038علي رحيم كاظم نصار221721039027 17  0.00

74 معيد 5355776266370علي طالب صكبان كريم221721039028 18  0.00

80 معيد 6435705071370علي مؤيد رشيد عبد221721039029 19  0.00

62 معيد 4150280صفر5027علي مالك حسن كاظم221721039030 20  0.00

71 معيد 0%345118صفر3937علي محسن علي صبر221721039031 21  0.00

71 معيد 5050615061310كرار داخل تقي حسن221721039033 22  0.00

70 معيد 5050684150330كرار صباح م جبار221721039034 23  0.00

71 معيد 310م295058صفركرار عجيل عديم عواد221721039036 24  0.00

55 معيد 2250260واحد5023م حسن عجيل حسن221721039038 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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 معيد 5431655069260م رعد ثامر حموده221721039039 26  0.00

81 معيد 0%16م50245750م سلمان كاظم اسويد221721039040 27  0.00

87 ناجح 565663596750438م عبد الكاظم سلطان ليهوب221721039041 28  62.57

68 معيد 0اثنتان5055م3939م كريم جبار حمد221721039042 29  0.00

83 معيد 5026635963300م محسن علي صبر221721039043 30  0.00

75 معيد 5437593352250مشتاق عبد الرضا علوي عاكول221721039045 31  0.00

87 معيد 640م58367059مصطفى جواد كاظم هاشم221721039046 32  0.00

63 معيد 500م69375269موسى جبار عوده جابر221721039050 33  0.00

79 ناجح 738691727880559هشام علي عوده م221721039051 34  79.86
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


