
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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 معيد 73500م55م50أحمد عبد الرضا كاظم سلمان221521079005 1  0.00

88 معيد 66590م50م50علي عبد الحسين كاظم سلمان221521079027 2  0.00

73 معيد 5221505850540ضرغام ناصر حسين طاهر221621079025 3  0.00

82 ناجح 515072506170436اثير ساجد عبد الحسن جباره221721079001 4  62.29

72 معيد 5028623561370اثير نادر بطي سدخان221721079002 5  0.00

81 معيد 6635533450510اسعد جابر عبد الحسين جاسم221721079005 6  0.00

70 معيد 5036503559500اكرم علي عبد الحسين كاظم221721079006 7  0.00

78 معيد 5238615778500امير هويل شبلي عامر221721079009 8  0.00

81 ناجح 566769505053426جعفر عارف ياسر شاكر221721079011 9  60.86

71 معيد 4250505050410جعفر فليح حسن طاهر221721079012 10  0.00

75 معيد 5035577862500حسن علي عباس حمادي221721079013 11  0.00

83 ناجح 625176597780488حسين رياض كامل يونس221721079014 12  69.71

75 معيد 605366620%5019حسين علي جبار عبيد221721079015 13  0.00

74 معيد 5129703061500حسين هاشم وحيد عبد221721079016 14  0.00

69 معيد 5020583762500حيدر رحيم عباس عتيوي221721079017 15  0.00

72 معيد 0%505072606316زيد رياض م علي221721079019 16  0.00

68 معيد 3420503850340سلم م حسن حفيز221721079020 17  0.00

75 معيد 5040505071570صاحب هاشم رشيح سلمان221721079021 18  0.00

61 ناجح 505056505250369عادل صاحب محسن نور221721079022 19  52.71

76 معيد 5052513361500عبد المحسن خزعل راضي دشر221721079023 20  0.00

73 معيد 6135515750360علي جليل سلمان رداد221721079025 21  0.00

75 معيد 5030505460500علي حسين مزهر خابط221721079026 22  0.00

81 معيد 5036716475410علي ستار نور مهدي221721079027 23  0.00

84 معيد 5039695258600علي عارف جبر ناصر221721079029 24  0.00

77 ناجح 527256575051415غسان عجيل كريم جباره221721079031 25  59.29

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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 ناجح 525564507052419فراس ريحان شغي جابر221721079032 26  59.86

76 ناجح 505679506064435فياض مجيد جابر حامد221721079033 27  62.14

82 معيد 5422762764650كرار علي منيخر جساب221721079036 28  0.00

82 معيد 5041603873530كرار كاظم جبار عبيد221721079037 29  0.00

82 ناجح 515570506753428مرتضى سلمان مهدي تبينه221721079038 30  61.14

79 ناجح 525070788150460مشتاق كريم عبود درويش221721079040 31  65.71

78 معيد 5222505063500نائل ضامد كامل حلو221721079042 32  0.00

72 معيد 5050380صفر5028نذير جميل حسين شاهر221721079043 33  0.00

70 معيد 5227503250650نور نعيمه جبر هلوس221721079044 34  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


