
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

2018/2017

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 505062506150395اثير نادر بطي سدخان221721079002 1  56.43

69 معيد 5036585362500حيدر رحيم عباس عتيوي221721079017 2  0.00

71 معيد 5460513261530اسعد جلود عباس شذر221821079001 3  0.00

62 ناجح 645074546050414البهاء علي سعدي عوض جخيم221821079002 4  59.14

81 ناجح 636761676260461الحسين علي جاسم ياسر221821079003 5  65.86

70 ناجح 565070555055406بشير جميل حسين شاهر221821079004 6  58.00

85 معيد 7238886987860بلل فاضل محسن نور221821079005 7  0.00

65 ناجح 655978916659483حسن علي عباس حمادي221821079007 8  69.00

63 معيد 60500صفر523458حسن هادي اسمير محسن221821079008 9  0.00

م معيد 61580م635660حسين عمار طعمه عبود221821079009 10  0.00

77 ناجح 675074627272474حسين مظفر مهدي نور221821079010 11  67.71

77 معيد 5532283950500حسين هادي شبلي عامر221821079011 12  0.00

80 ناجح 675070717074482حسين هاشم وحيد عبد221821079012 13  68.86

م معيد 0ممممممسجاد مصطفى كامل مداح221821079014 14  0.00

62 معيد 5027563064500سلم محمد حسن حفيز221821079015 15  0.00

78 ناجح 715467677274483صاحب هاشم رشيح سلمان221821079016 16  69.00

73 ناجح 655050505768413عادل ماجد خواف شلل221821079018 17  59.00

86 ناجح 625255576569446عزيز مبلط عزيز زنكي221821079019 18  63.71

67 ناجح 665461506365426علي صباح عبد الحسين جاسم221821079021 19  60.86

76 ناجح 585051526850405علي طالب زغير عبد221821079022 20  57.86

81 ناجح 716887907988564علي عارف جبر ناصر221821079023 21  80.57

68 ناجح 615455535056397كرار جبار مهولي عليوي221821079025 22  56.71

84 ناجح 735972806264494كرار حميد عبود درويش221821079026 23  70.57

74 ناجح 666475557959472مسلم ناصر عباس مبارك221821079027 24  67.43

88 معيد 59640صفر635185مصطفى كاظم طعمه عبود221821079028 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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

90 ناجح 757386947384575منتظر خضر طاهر مطر221821079029 26  82.14

80 ناجح 706674516460465نذير جميل حسين شاهر221821079030 27  66.43

84 معيد 5329825063520نور نعيمه جبر هلوس221821079031 28  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


