
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

2018/2017

المدرســــــــة :

073رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 معيد 5025652773620منتظر عبد علي عبد ا عطيه221721073028 1  0.00

81 معيد 6028622067730احمد جميل خير ا شناوة221821073001 2  0.00

79 معيد 5240502851690احمد عبد الصاحب حسن جابر221821073002 3  0.00

73 معيد 5164530م5050احمد عدنان هاشم هليل221821073003 4  0.00

88 معيد 5961762650870احمد مظهر منخي جابر221821073004 5  0.00

81 معيد 5262660صفر6061امجد عبد الزهرة خطار جيجان221821073005 6  0.00

73 معيد 5041395061620حسن خابر محمد هندي221821073006 7  0.00

77 معيد 5041605056780حسن عبد ا خلف سلمان221821073007 8  0.00

83 معيد 6524713874710حسين عبد ا محمد وادي221821073008 9  0.00

66 معيد 4226525052500حيدر حسين سبتي شهيب221821073009 10  0.00

57 معيد 23302950380صفرسجاد عبد علي خضير فليح221821073010 11  0.00

85 معيد 650م547268صفرصدام وهيب جبار عنيسي221821073011 12  0.00

79 معيد 5442637773800عادل جاسم محمد عريبي221821073012 13  0.00

79 معيد 63570م67م55عبد ا علي جري جمعه221821073013 14  0.00

52 معيد 3526502950560عبد ا عواد حنون يونس221821073014 15  0.00

65 معيد 4122503852500علي باسم عجيل لفته221821073015 16  0.00

81 ناجح 505052606859420علي حسن عليوي العيوس221821073016 17  60.00

74 معيد 293834500%3717علي حسين كاظم عطية221821073017 18  0.00

78 ناجح 545057505362404علي سجاد عبد حاتم221821073018 19  57.71

88 معيد 7158603665860علي عبد الصاحب حسن جابر221821073019 20  0.00

72 معيد 3736505037550علي عماد عبد جخير221821073020 21  0.00

71 معيد 4039593057760علي ماجد جخيم عبود221821073021 22  0.00

93 معيد 780صفر72378550علي محسن حسن كريم221821073022 23  0.00

60 معيد 3232383736350علي وليد جازع مظلوم221821073023 24  0.00

54 معيد 4022393637400فهد حاكم محمد لفته221821073024 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

2018/2017

المدرســــــــة :

073رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 معيد 4142595650640كرار عبد علي عبد ا عطية221821073025 26  0.00

73 معيد 5029395050520مؤمل طالب سويلم مطير221821073026 27  0.00

68 معيد 5033335029380ماجد جميل شريف صبار221821073027 28  0.00

92 معيد 5027793172680محمد بدر مفتاح يعقوب221821073028 29  0.00

69 ناجح 575056625169414محمد رسول عبد الباري هندي221821073029 30  59.14

89 معيد 7582697937890محمد هناوي جبار عبادي221821073030 31  0.00

66 معيد 5325763972670مصطفى بردان جبار عليخ221821073031 32  0.00

67 معيد 3353520صفر5037مصطفى محمد غانم سالم221821073032 33  0.00

64 معيد 3831502650500ياسين ناصر نعمان جلب221821073033 34  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


