
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 0%545055626811احمد عودة زامل عايد221621046001 1  0.00

66 معيد 4150570م27صفراسحاق خالد ابراهيم سالم221721046002 2  0.00

صفر معيد 820ممم76محسين مهدي عبد الساده رحيمه221721046007 3  0.00

76 معيد 5026635037550حسين نجف ياسين عبيد221721046008 4  0.00

78 معيد 730م65648566حيدر حميد جاسم سرحان221721046011 5  0.00

77 معيد 770م56505867حيدر فاخر نعمه م221721046013 6  0.00

72 معيد 5071500م4230حيدر نسيم مالك عبود221721046014 7  0.00

64 معيد 500م40295050رحمن عبد الكاظم فيصل عبود221721046016 8  0.00

71 معيد 5033503942290سجاد مجيد احنيحن جابر221721046017 9  0.00

84 معيد 51530صفر523055صلح هويش خويط عنيد221721046018 10  0.00

72 معيد 0مم50375052عباس كاظم ليلو عبود221721046019 11  0.00

87 معيد 5258500م5642عبد الرحمن كاظم صابر حسين221721046020 12  0.00

73 ناجح 617467647561475علي جليل ابراهيم حسين221721046021 13  67.86

52 معيد 0م3830503039علي حميد حريج كشكول221721046023 14  0.00

68 معيد 38605850320صفرعلي حميد عذيب جاسم221721046024 15  0.00

75 معيد 5151515540420علي عبد الهادي نايف حسين221721046026 16  0.00

80 معيد 0م5428735057علي عدي حميد رومي221721046027 17  0.00

76 معيد 4220733363540عماد الدين م عويش مشري221721046030 18  0.00

91 معيد 0صفرصفر53505067م جاسم شويل عبيد221721046031 19  0.00

82 معيد 0م5250655050مهدي حسين شاتول مصارع221721046034 20  0.00

85 معيد 0%12م42247950هيثم علء سعيد جابر221721046037 21  0.00

90 معيد 6630594180500وائل سعد عباس حسين221721046038 22  0.00

89 معيد 630م51265561وليد عبد ا علي حسين221721046039 23  0.00

82 معيد 5450553350620يوسف وليد مكي سالم221721046040 24  0.00

86 معيد 2959520م22صفريونس احمد عبد مطر221721046041 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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التسلسل
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