
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

84 راسب 5450556268310احمد عودة زامل عايد221621046001 1  0.00

66 راسب 3550570غ37غاسحاق خالد ابراهيم سالم221721046002 2  0.00

89 راسب 820غ63767625حسين مهدي عبد الساده رحيمه221721046007 3  0.00

76 ناجح 505063505455398حسين نجف ياسين عبيد221721046008 4  56.86

78 ناجح 656485668073511حيدر حميد جاسم سرحان221721046011 5  73.00

77 ناجح 565058677777462حيدر فاخر نعمه م221721046013 6  66.00

72 راسب 5071500غغغحيدر نسيم مالك عبود221721046014 7  0.00

64 راسب 500غ5050غغرحمن عبد الكاظم فيصل عبود221721046016 8  0.00

71 راسب 0غغغ50غ50سجاد مجيد احنيحن جابر221721046017 9  0.00

84 راسب 51530غ55غ52صلح هويش خويط عنيد221721046018 10  0.00

72 راسب 5039505256550عباس كاظم ليلو عبود221721046019 11  0.00

87 ناجح 566665525850434عبد الرحمن كاظم صابر حسين221721046020 12  62.00

52 راسب 0غغغ50غغعلي حميد حريج كشكول221721046023 13  0.00

68 راسب 0غ605850غغعلي حميد عذيب جاسم221721046024 14  0.00

75 ناجح 515151557354410علي عبد الهادي نايف حسين221721046026 15  58.57

80 راسب 0غ735057غ54علي عدي حميد رومي221721046027 16  0.00

76 راسب 6028734163540عماد الدين م عويش مشري221721046030 17  0.00

91 راسب 0غغ53505067م جاسم شويل عبيد221721046031 18  0.00

82 راسب 0غ5250655050مهدي حسين شاتول مصارع221721046034 19  0.00

85 ناجح 575779506372463هيثم علء سعيد جابر221721046037 20  66.14

90 ناجح 665059508050445وائل سعد عباس حسين221721046038 21  63.57

89 ناجح 515355617263444وليد عبد ا علي حسين221721046039 22  63.43

82 راسب 5450554050620يوسف وليد مكي سالم221721046040 23  0.00

86 راسب 59520غغغغيونس احمد عبد مطر221721046041 24  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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