
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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 6868857491100558حسين فرحان زيد سلطان221621054009 1  79.71

50 معيد 790م7750م50صفاء بريسم فضاله م221621054024 2  0.00

57 ناجح 555154868063446مرتضى سفيح عبد الحسين شنون221621054062 3  63.71

76 معيد 3542364056320احمد امير كامل خلف221721054001 4  0.00

66 معيد 4333505050320اسحاق فضل سلمان بارح221721054003 5  0.00

62 ناجح 585162508159423جاسم م حسن جواد كاظم221721054004 6  60.43

72 معيد 57230صفر402450حاتم عبد الكريم موسى كيطان221721054005 7  0.00

73 معيد 5028375064400حسن خالد كاظم بدر221721054006 8  0.00

95 معيد 86500م58%5919حسين سمير غثيث حاجم221721054008 9  0.00

80 معيد 676787520م50حيدر خيرا عيلن حمود221721054011 10  0.00

78 معيد 3939506165570حيدر علء علوي عباس221721054012 11  0.00

78 معيد 5031686168570رائد حسن مالح حسن221721054013 12  0.00

20 معيد 0مصفرصفرصفر%16صفرزين العابدين علي محسن حمدان221721054014 13  0.00

83 معيد 5438655775550ساجد كاظم سعدون عطر221721054015 14  0.00

90 معيد 3556370%392418سجاد سمير ارخيص عبد الحسن221721054016 15  0.00

64 معيد 3323243153310صلح حسين وحيد عباس221721054018 16  0.00

92 ناجح 595785838550511ضياء حسين علي سنيد221721054019 17  73.00

79 ناجح 505077757550456ضياء حميد خاجي صحن221721054020 18  65.14

64 معيد 3438504056290ظافر عبد الرضا خضير رشدان221721054021 19  0.00

م معيد 34252957330%17عباس علي لعيبي سعيف221721054022 20  0.00

75 معيد 5038505354360عباس فضل سلمان بارح221721054023 21  0.00

38 معيد 3831625877680عباس كريم هاشم مسير221721054024 22  0.00

59 معيد 3826503872420عبد الجبار عبد الحسن امرير دويش221721054025 23  0.00

58 معيد 3033545775350عبد الجبار عبد ا جبر ليج221721054026 24  0.00

67 معيد 0صفر8156صفر50صفرعجيل حسوني علي رسم221721054027 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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 4350768180530علي جبار صياح مطشر221721054028 26  0.00

72 ناجح 566982718464498علي رحيم هاشم محسن221721054029 27  71.14

76 معيد 5423622563500علي طالب خلف علي221721054033 28  0.00

79 ناجح 505050746950422علي نوري عبد الحسن امير221721054034 29  60.29

75 معيد 4350593051360قادر صباح حميدي خضر221721054035 30  0.00

72 معيد 725189850صفر35كرار عدنان ورد خليف221721054036 31  0.00

41 معيد 5240220صفر3535مالك نجم عبد م221721054037 32  0.00

92 معيد 5029515778500ماهر ريحان صكبان سلمان221721054038 33  0.00

76 معيد 0تسعصفرصفرصفر24مم عبد الكريم سميسم شكبان221721054040 34  0.00

62 معيد 305066310%3519م عبد الواحد فتوحي بدع221721054041 35  0.00

74 معيد 3739503841360مخلد بشار نصير والي221721054044 36  0.00

50 معيد 503368420%5019مسلم جبار شويلي كريم221721054045 37  0.00

صفر معيد 4254655860500مسلم حسن يعكوب وشاح221721054046 38  0.00

90 معيد 5736685382670منتظر علي عبد الحسين عبد221721054047 39  0.00

83 معيد 5035665078540منير عبد الحسين خميس فليح221721054048 40  0.00

81 معيد 5450673767420مهدي كوز عبد حمزه221721054049 41  0.00

88 معيد 6139655081580نزار جبار عويد شجاي221721054051 42  0.00

64 معيد 3721505072370يحيى داخل كاظم معله221721054052 43  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


