
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

2018/2017

المدرســــــــة :

007رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 6732673453580عادل عبد ا حاجم عبد الحسين221721007023 1  0.00

87 ناجح 505650505083426جاسم كريم جاسم حسين221821007001 2  60.86

92 ناجح 506155506371442حسين باسم محمد علي221821007003 3  63.14

87 معيد 3838605357790حسين رزاق باجي خماط221821007004 4  0.00

71 معيد 5028505050610حسين صلح هادي كاظم221821007005 5  0.00

70 معيد 325640310%3912حسين علي ياسر محمد221821007006 6  0.00

76 معيد 5031505750630حسين غازي خضير كزار221821007007 7  0.00

82 معيد 5035506351550حسين مشتاق عكلة حسين221821007008 8  0.00

69 معيد 3756363828380حيدر صلح فرحان حسن221821007010 9  0.00

83 معيد 3950595038640خضير رعد عبد يوسف221821007011 10  0.00

70 معيد 5050433537400ذوالفقار كاظم كيلو طعيمه221821007012 11  0.00

79 ناجح 555065506979447زين العابدين حسين علي حمد221821007013 12  63.86

81 ناجح 505057605061409سجاد عماد نعمه جابر221821007014 13  58.43

73 معيد 3950283929400عباس فليح خضير جويد221821007015 14  0.00

90 ناجح 737561767083528عباس هيثم كاظم مهودر221821007016 15  75.43

82 معيد 5029276133350علي حسن هادي سلمان221821007017 16  0.00

68 معيد 5042506340500علي عزيز عبد حسين221821007018 17  0.00

82 معيد 5653573761660علي كاظم مطشر حسين221821007019 18  0.00

94 ناجح 677277718879548علي هيثم كاظم مهودر221821007020 19  78.29

75 معيد 5161265038570مجتبى صبار حسين مجبل221821007021 20  0.00

85 ناجح 596465676769476محمد كامل محسن مزعل221821007022 21  68.00

84 معيد 4041425032400مصطفى صلح مهدي جبر221821007024 22  0.00

82 معيد 6235826763860مصطفى فاضل شريف بشني221821007025 23  0.00

83 ناجح 565269615974454ميثاق حياوي عزيز وحيد221821007026 24  64.86

84 معيد 5055516736620يوسف ميثم نشمي جبر221821007027 25  0.00
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