
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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 معيد 5039506657550وسام عزيز ياسين سرفان221621081021 1  0.00

58 معيد 0%52343419%2719احمد بلل عواد دهش221721081001 2  0.00

84 معيد 5022605050500اسعد جميل مجباس منحوش221721081002 3  0.00

87 معيد 5038867663520اكرم مدلول جياد عبد الواحد221721081003 4  0.00

88 معيد 3829786057300امجد عبد المير هوي كنيهر221721081004 5  0.00

83 ناجح 505071506650420حسن طالب حسن عبل221721081005 6  60.00

83 معيد 6042815050530حسين ستار جبار يوسف221721081006 7  0.00

85 معيد 5432755654370حسين عبد علي سعدون هليل221721081010 8  0.00

77 معيد 0صفرصفر37305736حسين وحيد ردام طهماز221721081011 9  0.00

71 معيد 0%14م5850%19صفرحيدر شاكر عريبي صيهود221721081012 10  0.00

79 معيد 5025695750390سيف مختار منخي ثجيل221721081014 11  0.00

76 معيد 5027835350500عادل عزيز حمود جبر221721081015 12  0.00

83 معيد 750%6155906412عبد ا عايد فليح راضي221721081017 13  0.00

86 معيد 4030603350310عبد ا مجيد جهاد ناهي221721081018 14  0.00

67 معيد 0صفر5750صفر24صفرعلي حسين عبد الرزاق عبد الساده221721081019 15  0.00

88 معيد 6323815067740عمار ياسر عبد علي خليف221721081020 16  0.00

75 معيد 5032866064500فيصل سعد مطير سيوح221721081021 17  0.00

78 معيد 5038845955410قاسم عبد الحسن هادي معيدي221721081022 18  0.00

89 معيد 4239847759540ماجد سكبان وحيد حميدي221721081023 19  0.00

65 معيد 3222502941350م باسم م حسن221721081025 20  0.00
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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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


