
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 الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 راسب 5428535053530مهند مجيد غازي عباس221621302042 1  0.00

80 ناجح 505650505851395احمد غانم فليح حسن221721302003 2  56.43

57 راسب 5767503050270حسين علي حسين فرج221721302008 3  0.00

89 ناجح 585374585963454حيدر مكطوف فرج مجلي221721302010 4  64.86

82 راسب 0غ50غغ50غسالم عجيل علي مسير221721302012 5  0.00

64 راسب 5338513250500ضياء طالب كاطع جفات221721302013 6  0.00

86 راسب 0غ5734505055علي ثجيل داخل جابر221721302016 7  0.00

85 ناجح 605073507255445علي سلمان كاطع عودة221721302018 8  63.57

63 راسب 5026505050500علي ياسر حسين صكر221721302020 9  0.00

76 ناجح 645354507564436قاسم كريم ضاحي مصدق221721302022 10  62.29

70 ناجح 525060506250394كرار حسن ليج رسن221721302023 11  56.29

63 راسب 505050250%3619كرار حيدر كريم محسن221721302024 12  0.00

77 راسب 5050415151500ليث عبد الواحد كاظم راضي221721302025 13  0.00

79 راسب 5250536069410ماجد كاظم طوكان فكع221721302026 14  0.00

78 راسب 5057315751400م حمود عبد ا طعمه221721302027 15  0.00

83 ناجح 555056815060435م زبالة سرول شحاذة221721302028 16  62.14

80 ناجح 667164716859479م قاسم جلب صبير221721302029 17  68.43

68 راسب 3625505150230مرتضى م لفته بردان221721302032 18  0.00

66 راسب 5050416040320وليد عبد ا زامل صالح221721302035 19  0.00

81 راسب 536261500غغيونس خليل ناصر سلطان221721302036 20  0.00
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