
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية المامين العسكرين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

254رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 84920صفر758177اياد ناصر حسين فزع221741254001 1  0.00

90 معيد 970م79صفر7098حسام كريم موشي كواك221741254002 2  0.00

73 معيد 780صفر67م6591حسن يوسف سلمان سلطان221741254003 3  0.00

69 معيد 3758500م3873حمزه سلم زغير شناوه221741254004 4  0.00

92 معيد 5790770صفر7181رياض احمد جعفر دغيم221741254005 5  0.00

92 معيد 90860مصفر8277رياض ناصر عويد جهيل221741254006 6  0.00

99 معيد 0صفر8598756591ساجد حسن عريبي بغيل221741254007 7  0.00

87 معيد 580مصفر505055عباس حسن كاظم جبير221741254008 8  0.00

79 معيد 20210مأربع5059عباس عبادي كسار مزعل221741254009 9  0.00

94 معيد 800م84958379عباس نافع سلمان سلطان221741254010 10  0.00

81 معيد 550م56صفر5150عقيل حسين م سلطان221741254011 11  0.00

83 معيد 500م54686132علي هاشم جباره مزعل221741254012 12  0.00

86 معيد 670صفرم687351فلح عبد الكاظم عزيز بويج221741254013 13  0.00

م معيد 0ممممممكرار جبار عبد الحسين محسن221741254014 14  0.00

87 معيد 646762670م67كرار منشد عبد الحسين رجه221741254015 15  0.00

92 ناجح 778991829186608لطيف لفته قاطع بهيل221741254016 16  86.86

73 معيد 500م42415129م سعود فرحان صبيح221741254017 17  0.00

77 ناجح 668372787876530مسلم احمد كاظم عبد221741254018 18  75.71

85 معيد 50310مصفر5356مهدي حسين مفتن وحيد221741254020 19  0.00

94 معيد 5071900صفر8888مهدي رزاق علوي حسين221741254021 20  0.00

93 معيد 0صفر67صفر606865مهدي عباس سعد راضي221741254022 21  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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