
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 14 تموز للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

048رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 ناجح 516756507383462م فارس عذيب لطيف221621048035 1  66.00

74 ناجح 535054646150406احسان نعيم مدلول فنجان221721048001 2  58.00

73 معيد 5029503571500احمد صادق عنيد لفته221721048003 3  0.00

67 معيد 3933543753360احمد طاهر مدلول صيوان221721048004 4  0.00

79 معيد 5050502464510حامد نعيم عطشان بهلول221721048005 5  0.00

80 معيد 5037523866350حسن جبار خريبط حسن221721048006 6  0.00

77 معيد 66590م395059حسن حيدر حنون خضر221721048007 7  0.00

84 ناجح 535064526858429حسن عبد الهادي جبار مزهر221721048008 8  61.29

86 ناجح 809076909577594حيدر عواد عطشان بهلول221721048011 9  84.86

77 معيد 55410ثمان333438خالد صالح مهدي عاجل221721048012 10  0.00

77 معيد 2723722162390رياض هيال كامل بجاي221721048013 11  0.00

60 معيد 3925503150390عباس حسين خليفه عبد221721048014 12  0.00

75 معيد 4156654280540عقيل اسماعيل جبار خضر221721048016 13  0.00

79 معيد 5050713767570علي رحيم خزعل سعدون221721048017 14  0.00

63 ناجح 535058557150400علي عبد الزهره جبار مزهر221721048018 15  57.14

72 معيد 3855565356500علي عدنان وريور عيسى221721048019 16  0.00

76 معيد 4051392763500عمار كريم كاظم طعمه221721048021 17  0.00

69 معيد 5033413256390كرار علي جعفر علي221721048022 18  0.00

67 ناجح 535060607059419مؤيد هاشم جعفر كريمش221721048023 19  59.86

79 ناجح 617571837464507محسن م بدر كريمش221721048024 20  72.43

83 ناجح 525050557655421م احمد م عبد المير221721048025 21  60.14

74 معيد 5027502753500م فليح هاشم شريف221721048027 22  0.00

74 معيد 5335575057620مروان رحيم شناوه عابر221721048028 23  0.00

62 معيد 5021503552380مصطفى جعفر محسن زغير221721048030 24  0.00

71 معيد 4350503855500مهيمن اسماعيل عبد الحسن عطيه221721048031 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



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 :2
ذي قار

اعدادية 14 تموز للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

048رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5362603463610نائل عبد الحسين خضر عاجل221721048032 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


