
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 الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 معيد 5050502860500سالم حسين مطشر خيون221621078018 1  0.00

71 معيد 6732554172500علي حسين ضيول عزيز221621078025 2  0.00

50 معيد 0صفر3828764056احمد امين عبد العباس معلي221721078001 3  0.00

75 معيد 4237636157550احمد جليل بدر تالي221721078002 4  0.00

81 ناجح 505072548383473ازهر حسن نايف خزي221721078004 5  67.57

80 معيد 4250825065720اكرم حميد عطيه لفته221721078005 6  0.00

75 معيد 3621715264700ايمن جبار لفته حسن221721078006 7  0.00

81 معيد 4240807458720بهاء فاضل زغير كيوش221721078007 8  0.00

78 معيد 5139896660650حسن عدنان عبد غافل221721078008 9  0.00

73 معيد 5030776572610حسين رحيم كاظم سعيد221721078009 10  0.00

54 معيد 0صفر3031505036حسين سعيد مطشر هاشم221721078010 11  0.00

64 معيد 4025666062550حيدر حسب سواري سلمان221721078012 12  0.00

80 معيد 5734775168840حيدر عبد حمزة علي221721078013 13  0.00

75 معيد 5034636760670زين العابدين رسمي شراد كيوش221721078014 14  0.00

63 معيد 4127677057700سجاد صباح عذيب بطي221721078015 15  0.00

71 معيد 5040796962650صفاء سلمان خلف صكبان221721078018 16  0.00

76 معيد 5039775053650عباس فليح حسن عذافة221721078020 17  0.00

73 معيد 71560م502086عبد ا حسين رهك حلو221721078021 18  0.00

68 معيد 3432612450500علي حسن علي رميض221721078022 19  0.00

66 معيد 3336634161500علي عادل عبادي ياسر221721078024 20  0.00

73 ناجح 525078647572464علي غالب شخير كيوش221721078025 21  66.29

80 معيد 820صفرم586782غفار علء فاضل كاظم221721078026 22  0.00

62 معيد 3422505137500فلح حسن ريسان مطشر221721078027 23  0.00

73 معيد 5032505826410كاظم جهاد كاظم حمود221721078028 24  0.00

70 ناجح 525178796454448كرار حيدر سهر مخيلف221721078030 25  64.00

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 الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 4150565453500ليث علي كامل ضيول221721078031 26  0.00

75 معيد 5031626061650مالك عبد العزيز جلود شياع221721078032 27  0.00

74 معيد 5451420م4025مجتبى ضياء محسن كاظم221721078033 28  0.00

60 معيد 3424616151550م رسول صكر سعدون221721078034 29  0.00

69 معيد 5350813755640م عبد الرضا جبر بلش221721078035 30  0.00

74 معيد 4150797270670م عزيز عبد ا جميل221721078036 31  0.00

72 معيد 4126503561500مراد كاظم ريسان جاسم221721078037 32  0.00

76 معيد 3838555660560يعقوب سعود شرشاب فرج221721078038 33  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


