
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 الفجر المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

309رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

80 راسب 5450553266530ضرغام حربي عذيب ثجيل221521309018 1  0.00

55 راسب 5030514150320احمد خلف م عبود221721309001 2  0.00

61 راسب 3428502752250احمد علوان عبد عيسى221721309002 3  0.00

79 راسب 716056300خمس68اكرم عادل حزام كرم221721309003 4  0.00

60 راسب 3350505350300حسن مارد م فزع221721309004 5  0.00

83 راسب 5231505868510حيدر جاسم م شعلن221721309005 6  0.00

73 ناجح 606555666175455حيدر حسين كاظم غضبان221721309006 7  65.00

78 ناجح 565050505050384خالد عبد الحسين طعيمة عبد221721309007 8  54.86

غ راسب 0غغغغغغخالد كريم محيميد راشد221721309008 9  0.00

50 راسب 0%505050504015زغير مدلول ماسوك كريم221721309009 10  0.00

70 راسب 242834230%5019زيد حاكم هدام اعبيد221721309010 11  0.00

66 ناجح 525060575866409صفاء حاكم طاهر م221721309011 12  58.43

67 راسب 4150645054500عبد اللطيف سعيد شيال حمادي221721309012 13  0.00

57 راسب 3250503558500عدنان فيصل نازول دوشان221721309014 14  0.00

71 راسب 5059665050390علء سامي ناصر حسين221721309015 15  0.00

59 راسب 5639503050500علي حسين منصور عكال221721309016 16  0.00

35 راسب 340غ30255027علي عقيل زهير جبر221721309017 17  0.00

85 راسب 6175713364690علي كاظم نفيس علي221721309018 18  0.00

غ راسب 0غ50غغغغعماد ناظم مخيلف زايد221721309019 19  0.00

89 راسب 5050406557570مصطفى سعيد عبد عون221721309022 20  0.00

66 ناجح 525869505052397مصطفى صلح كاظم م221721309023 21  56.71

65 راسب 5056635053370منصور م نازول دوشان221721309024 22  0.00

73 ناجح 546150546050402مهدي ناعم حربي صكيب221721309025 23  57.43

76 راسب 5050545072280فاطمة حلحول صياح حسون221722309001 24  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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