
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

ثانوية اهوار الجنوب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

073رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 معيد 5320553467730حيدر صالح مغامس موسى221621073017 1  0.00

90 ناجح 605065577575472م عبد الكريم خلف سلمان221621073028 2  67.43

87 معيد 0صفر5052574156احمد حميد جخيم خلف221721073001 3  0.00

82 معيد 3234565042410احمد لفته قاسم م221721073002 4  0.00

96 ناجح 505055706352436احمد يونس عبد الزهره جعاز221721073003 5  62.29

85 معيد 0صفر5439745965جابر خريبط وافي جوده221721073004 6  0.00

94 ناجح 605069696662470حسن طالب حسن علي221721073005 7  67.14

71 معيد 5028505754550حسن عبد ا خلف سلمان221721073006 8  0.00

89 ناجح 719069568062517حسين احمد مطير نعيمة221721073007 9  73.86

76 معيد 6229524067520حسين فالح حرج كاطع221721073008 10  0.00

89 معيد 5033812966710حمزه عويد حشف حسين221721073009 11  0.00

76 معيد 785663500%5014حيدر بشير حسب مونس221721073010 12  0.00

76 معيد 5633575060620حيدر خميس وهيب حسب221721073011 13  0.00

64 معيد 3827505539500داود صبيح جبار شذر221721073012 14  0.00

64 معيد 0م6550صفر3650صدام وهيب جبار عنيسي221721073013 15  0.00

75 ناجح 525060596161418عباس حميد عبد الواحد حسين221721073014 16  59.71

58 معيد 3327423850340عبد ا عواد حنون يونس221721073015 17  0.00

80 معيد 74640صفر595066عبد ا كريم مناحي جودة221721073016 18  0.00

65 معيد 5354610صفر5350علي جبار عبد نعمة221721073017 19  0.00

58 معيد 5051520صفر5042علي عبد المير عصيده نعيمه221721073019 20  0.00

77 معيد 7067740سبع3921علي عبد الحسين راضي مذبوب221721073020 21  0.00

83 معيد 5238535156500علي مظفر غازي جابر221721073021 22  0.00

71 ناجح 535053656750409عمر طالب سويلم مطير221721073023 23  58.43

53 معيد 3329362950370فهد حاكم م لفته221721073024 24  0.00

83 معيد 6061390صفر5050م هناوي جبار عبادي221721073025 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

ثانوية اهوار الجنوب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

073رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

79 ناجح 675060706461451مرتضى وهاب حمزه حسين221721073026 26  64.43

78 معيد 5042666279570مصطفى عبد الباري جابر سلطان221721073027 27  0.00

78 معيد 5031652473620منتظر عبد علي عبد ا عطيه221721073028 28  0.00

36 معيد 502640350%3017وهب حميد صدام علي221721073029 29  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


