
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

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

100 ناجح 625083748681536اشرف صباح عوض شدود221621007006 1  76.57

82 معيد 5350604150500اكرم قاسم عودة ماهود221721007001 2  0.00

87 معيد 5430853957600امجد حاكم جاسب مجيد221721007002 3  0.00

74 معيد 6350583030360بلل كريم م عباس221721007004 4  0.00

79 معيد 6937806465660حسن عباس مخور هداد221721007007 5  0.00

64 معيد 270%4224596818حسن محسن م هاني221721007008 6  0.00

78 معيد 5633816864590حكيم عبد الرضا وني عايز221721007018 7  0.00

77 معيد 4135793340360حمزه حيدر مجيد بدر221721007019 8  0.00

81 معيد 6727783367540زين العابدين حسين علي حمد221721007021 9  0.00

85 معيد 0صفر6031573768سجاد حسن خليل عبد علي221721007022 10  0.00

72 معيد 6725673753580عادل عبد ا حاجم عبد الحسين221721007023 11  0.00

80 معيد 7238836950670عباس حسين خلف كاطع221721007024 12  0.00

70 معيد 5322665038500عباس كاظم فريح جذع221721007027 13  0.00

82 معيد 36803460520معلء م باقر عبود221721007028 14  0.00

54 معيد 5028683034350علي الكبر اركان علي جبار221721007029 15  0.00

50 معيد 27572829500معلي صادق عوفي هادي221721007031 16  0.00

58 معيد 5826683942630علي مرتضى جبار عليخ221721007033 17  0.00

77 معيد 5229504137500كرار عبيد ضمد طلب221721007035 18  0.00

86 معيد 6033702570650كرار وحيد نعيم مشكور221721007036 19  0.00

76 معيد 6535777650590مجتبى احمد اسماعيل حسون221721007037 20  0.00

82 ناجح 505054505750393م محسن صالح لفلوف221721007041 21  56.14

87 ناجح 665158657286485مصطفى جاسم خزعل فيصل221721007043 22  69.29

74 معيد 7033775174600مصطفى فاضل شريف بشني221721007045 23  0.00

76 معيد 6539546052550منتظر سليم عبد الساده علي221721007046 24  0.00

86 معيد 5032506650590مهدي طالب جميل حسن221721007047 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

العدادية الشرقية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي
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