
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 الصادقون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

58 راسب 54500غ62غ50سلمان حسين شاكر شكاحي221621059016 1  0.00

77 ناجح 605069666663451حيدر طالب هاشم صالح221721059004 2  64.43

82 راسب 5050505037500خضير م خضير ناطع221721059005 3  0.00

82 راسب 5029526268660سجاد جمال صخي منوخ221721059006 4  0.00

80 راسب 50510غغغغعبد ا علي حسين احميد221721059008 5  0.00

68 راسب 3828583156580علي تركي كاطع خيون221721059009 6  0.00

53 راسب 5135282354360علي جليل فليح حسن221721059010 7  0.00

87 راسب 3867534036500علي حسين عيدان كاظم221721059011 8  0.00

89 ناجح 625076586357455علي يحيى م حسون221721059013 9  65.00

63 ناجح 615064555050393كاظم يعقوب سمير عبد النبي221721059014 10  56.14

89 راسب 52500غغ5050مبين ناصر حسين علوي221721059015 11  0.00

77 راسب 5038505026270م حافظ علي عبيد221721059016 12  0.00

84 ناجح 615059665856434م علي هاشم احمد221721059017 13  62.00

74 راسب 0غ50غغغغم قادر حالوب نجم221721059018 14  0.00

83 ناجح 655559655050427م كاظم فالح حسن221721059019 15  61.00

90 راسب 5757670غغ64م لطيف نعمة يوسف221721059020 16  0.00

68 ناجح 505062595150390م يحيى مبارك حرابه221721059021 17  55.71

78 راسب 500غغغ50غمرتضى علي نايف علي221721059022 18  0.00

81 ناجح 505556825353430مناف م كريم مهلهل221721059024 19  61.43

80 ناجح 505067506459420هاشم علي هاشم احمد221721059025 20  60.00

79 راسب 5024665170530واثق عبد النبي هاشم صالح221721059026 21  0.00

77 راسب 0غ63غ50غغيوسف يعقوب سمير عبد النبي221721059027 22  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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