
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 الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 راسب 3557670%255513احمد رياض زعيان تركي221721001002 1  0.00

81 ناجح 625866506359439اكرم جميل فنجان علي221721001004 2  62.71

82 ناجح 565367535967437اكرم م علي م جمعه221721001005 3  62.43

78 راسب 5022505053500العباس مثنى صبحي عبد الجبار221721001006 4  0.00

75 ناجح 515050505550381بدر عواد نعيثل صجم221721001007 5  54.43

77 ناجح 516053555066412حسين علي عطشان فهد221721001009 6  58.86

74 راسب 0غ505050غ50زهير رحمن حميد عبد221721001010 7  0.00

83 راسب 3738555056550سيف خيون كاظم م221721001013 8  0.00

89 ناجح 555076556267454صفاء ناجي رستم سهر221721001014 9  64.86

78 ناجح 625052585968427ضياء حسين علي م221721001015 10  61.00

89 ناجح 655063677282488ضياء علي حسوني عبد الحسين221721001016 11  69.71

86 ناجح 665065816363474طارق عزيز نهار عمير221721001017 12  67.71

84 راسب 5139696050500علي جميل زغير صفوك221721001018 13  0.00

80 ناجح 535277736385483علي فلح مزهر عويد221721001020 14  69.00

77 ناجح 515074566555428علي هادي عبيد صيوان221721001021 15  61.14

83 ناجح 505069635069434كرار جبار ستار هويني221721001022 16  62.00

79 ناجح 506172555670443م اياد عبد المير عبد الحسين221721001023 17  63.29

90 ناجح 555058606476453م عبد الرضا حسن بدر221721001024 18  64.71

70 راسب 510%2525235018مرتضى ماجد علي عبيد221721001025 19  0.00

72 راسب 4165595050500مصطفى وعد خالد حامد221721001026 20  0.00
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