
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 اليرموك للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 51655064500معبد الحميد رثام غايب سفاح221521004027 1  0.00

83 ناجح 505854506254411حسن مطرود حسين طلع221721004003 2  58.71

71 معيد 3422505067520حسين جواد كاظم كريم221721004004 3  0.00

76 معيد 3321313965500حسين خالد حسن موسى221721004005 4  0.00

85 معيد 4261597277630حسين طعمه فاضل علي221721004006 5  0.00

78 معيد 65630صفر506050حسين علي حسين كزار221721004007 6  0.00

78 معيد 4050415069550حسين لطيف م هاشم221721004008 7  0.00

86 ناجح 575377708953485سيف جابر زغير كمير221721004011 8  69.29

85 معيد 632779500%5018طه خيري فرهود محينه221721004012 9  0.00

84 ناجح 505577569365480عبدا عبد سالم ساير221721004014 10  68.57

84 معيد 5050634266530علي حسن م جبر221721004015 11  0.00

69 ناجح 505853808359452علي رعد شهد يونس221721004016 12  64.57

76 ناجح 506162728068469علي عبد الرسول حميد كشيش221721004017 13  67.00

92 معيد 5362627695410علي عبد علي حسن مكطوف221721004018 14  0.00

87 معيد 3850605777550علي عزيز قاسم مجيد221721004019 15  0.00

صفر معيد 3151536956380علي عكار عيسى عبود221721004020 16  0.00

75 معيد 5057503566500علي فهد عويد صلبوخ221721004021 17  0.00

63 معيد 5356675068370كرار حيدر اطعيمه واعي221721004022 18  0.00

79 معيد 3427362767310كرار صبيح مطر سلطان221721004024 19  0.00

88 ناجح 505062767658460ليث عامر عبد الحسين مرحب221721004025 20  65.71

80 ناجح 505055516651403محسن علي م خلف221721004026 21  57.57

85 ناجح 535065507252427مقتدى مهدي حسن فراوي221721004027 22  61.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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