
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 الحائر الحسيني للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

090رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

79 معيد 505754500%5014حسن عبد جميل بردان221621090013 1  0.00

76 معيد 5641656663500سجاد ناجي سعود ناهي221621090028 2  0.00

77 معيد 592870690%5618أزهر قدوري وارد عبد الرزاق221721090001 3  0.00

68 معيد 3525695275500أسعد خالد هاشم م221721090002 4  0.00

73 معيد 5025514138260اثير سعود نعيمه محيل221721090003 5  0.00

77 معيد 5028593756380أحمد سعدون سالم عليخ221721090005 6  0.00

80 معيد 5032502576380احمد كامل محسن جبار221721090007 7  0.00

81 ناجح 635068507050432اكرم عبد علي ورد عبيد221721090008 8  61.71

64 معيد 583363310%4214امير شاكر بدوي عبد221721090009 9  0.00

69 معيد 4050595068590امير عادل عبد المير نصار221721090010 10  0.00

74 معيد 71500%41385612ايوب احمد زوير عبد221721090011 11  0.00

53 معيد 5023503050320بشير عويد راضي مرار221721090012 12  0.00

76 معيد 6131886567710جاسم يبر جاسم سعود221721090014 13  0.00

72 معيد 4121503135330حسين جليل حريجه كعيد221721090017 14  0.00

90 معيد 65500م503160حسين رحيم كتاب راشد221721090019 15  0.00

م معيد 0ممممممحسين طالب رشيد م221721090020 16  0.00

85 معيد 0%293656396818حسين علي حسن علي221721090021 17  0.00

92 ناجح 655072505960448حكيم معارج موحان خضر221721090024 18  64.00

87 معيد 5235645357500حمزه رزاق عيدان مطرود221721090025 19  0.00

89 معيد 50280%50363417حمزه غالب جواد كاظم221721090026 20  0.00

80 معيد 5034575850550حيدر سعود جاسم ناصر221721090027 21  0.00

85 معيد 4250655064410حيدر علي محسن لفته221721090028 22  0.00

78 معيد 0صفر413941م33حيدر غالب سلمان محسن221721090029 23  0.00

85 معيد 50390صفر505052حيدر ياسين جبار دنان221721090031 24  0.00

90 معيد 3333503852600رياض مهدي جهاد ثجيل221721090032 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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المديرية :
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الدبي

91 ناجح 655381507480494سجاد عبد ا حسين عناد221721090033 26  70.57

م معيد 0ممممممسيف حسين عبد ا يوسف221721090034 27  0.00

90 معيد 3230523953570صفاء عدنان فاضل طعيمه221721090035 28  0.00

74 معيد 3226393242260صلح سفيح حسن يوار221721090036 29  0.00

78 معيد 53320%39353518ضياء م ساجت رسن221721090037 30  0.00

87 معيد 5650314161710طالب ناجي حميد علي221721090038 31  0.00

87 معيد 3130282153500عباس عبيد م حمد ا221721090039 32  0.00

صفر معيد 7990896778810عباس عدنان عوده سلمان221721090040 33  0.00

80 معيد 3326282733240علي حسين علوي ساجت221721090042 34  0.00

89 معيد 5030505160510علي هاشم عزيز حامي221721090046 35  0.00

83 معيد 500م35265025فاضل م سوادي كزار221721090048 36  0.00

63 معيد 0صفر2529صفر3125كرار جبار حميد عبد221721090049 37  0.00

80 معيد 732659500%3619كرار حسين دحام جار ا221721090050 38  0.00

91 معيد 655050380%5716كرار ستار جبار عنيد221721090051 39  0.00

83 معيد 50370صفر503350كرار علي عبيد سعيد221721090052 40  0.00

89 معيد 0م3230503557كرار كاظم جابر شريف221721090053 41  0.00

73 معيد 0صفر39%30402317كمال الدين م كاظم دخيل221721090054 42  0.00

90 معيد 5339807371590م سلمان مطر ناصر221721090057 43  0.00

50 معيد 0%3032282714%15م وائل محسن فشاخ221721090059 44  0.00

87 معيد 0م3734333650م يالي عفات نايف221721090060 45  0.00

56 معيد 3623335050290مرتضى غازي عطشان دخيل221721090061 46  0.00

67 معيد 0صفر2924332350مرتضى محسن كزار نيم221721090062 47  0.00

67 معيد 0صفر33تسع312224مروان عجيل شيال غدير221721090063 48  0.00

73 معيد 0صفر40م322220مسلم باشر مري جابر221721090064 49  0.00

65 معيد 0صفر40%34252617مسلم رحيم حميد عبد221721090065 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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71 معيد 2839270صفر3331منتظر جلل عواد جبر221721090067 51  0.00

87 معيد 5540675550580منير رحيمه مطرود كاطع221721090069 52  0.00

95 معيد 3830383272500هاني عواد بهلول جلل221721090070 53  0.00

80 معيد 3026223850290هشام صالح شخير هاشم221721090071 54  0.00

72 معيد 3527505037400وائل رحمن شاكر جابر221721090072 55  0.00

82 معيد 50350صفر502538وليد صالح فزاع رويعي221721090073 56  0.00

79 معيد 3529322742390ياسر م حسين علي221721090074 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون
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