
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

2018/2017

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

59 معيد 3128305037350احمد باسم جبار فزع221821004001 1  0.00

73 ناجح 525050696261417بهاء عبد عطيه جوده221821004002 2  59.57

82 معيد 5020766769540جعفر اسعد فرهود محي221821004003 3  0.00

53 معيد 4036366550410حسن ناجي علي حنين221821004005 4  0.00

69 معيد 5042555059660حسين رعد موسى حسن221821004006 5  0.00

63 معيد 650م4250%3818حسين سعيد جويد سلطان221821004007 6  0.00

58 معيد 3325266355500حسين عبد ا جبار خضير221821004008 7  0.00

79 ناجح 506458756651443حسين علي حسين كزار221821004009 8  63.29

63 معيد 4136356357350حسين لطيف محمد هاشم221821004010 9  0.00

76 ناجح 515188667266470حمزة مجيد عبود عاصي221821004011 10  67.14

54 معيد 4030333050340رضا حازم جواد كاظم221821004012 11  0.00

61 معيد 3734415057380سامر خالد هاشم دبيان221821004013 12  0.00

70 معيد 5039625267500سجاد احمد جهاد كعيد221821004014 13  0.00

43 معيد 3230325067500سجاد حسن جليل سنيف221821004015 14  0.00

65 معيد 5022655274620سجاد خضر داود خليف221821004016 15  0.00

56 معيد 5027516638560سجاد محمد عبد الرضا جابر221821004017 16  0.00

76 معيد 690م51507273سرمد نعيم حسن محمد221821004018 17  0.00

63 معيد 5041605555500شاكر مطشر ياسر فعيل221821004019 18  0.00

83 ناجح 545250506060409طه خيري فرهود محينه221821004020 19  58.43

76 معيد 4050515357520علء طالب خلف مصحب221821004023 20  0.00

94 ناجح 7697100989188644علي احمد حبيب حسن221821004024 21  92.00

50 معيد 334141400ممعلي جاسم كشيش سباهي221821004025 22  0.00

79 ناجح 667484718288544علي كاظم غياض شهد221821004026 23  77.71

67 معيد 3366596562500كرار حيدر اطعيمه واعي221821004027 24  0.00

م معيد 5050505057660محمد رعد يوسف حسن221821004029 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 اليرموك للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

60 معيد 3920365339370محمد علي صبار مهنه221821004031 26  0.00

89 ناجح 739192839362583مصطفى سمير صبط راشد221821004032 27  83.29

57 معيد 3223312250240مصطفى صفاء حسين رمل221821004033 28  0.00

54 معيد 3250556163500يونس فهد عويد صلبوخ221821004034 29  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


