
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 555070616858448أبو الحسن علي عبد الكريم محسن محمد221821019001 1  64.00

77 ناجح 505550505050382أحمد عبد ا شلل شناوة221821019003 2  54.57

98 ناجح 657592798888585أحمد عواد كاظم خفيف221821019004 3  83.57

86 معيد 7738775674670أحمد محمد كاطع محمد221821019005 4  0.00

91 معيد 78780صفر643176أحمد محمد ناصر حسين221821019006 5  0.00

85 ناجح 505172527264446أركان سعدي عزيز حسين221821019007 6  63.71

78 معيد 71685056500محسين ثامر كاظم كاطع221821019011 7  0.00

72 معيد 5035572150500حسين علي مخبل خضير221821019012 8  0.00

93 ناجح 657794708065544حسين محمد خلف ضميد221821019013 9  77.71

68 معيد 2657244050340سجاد حسين شريف دفار221821019014 10  0.00

82 معيد 5234555550500سجاد مكي ثجيل عريف221821019015 11  0.00

95 ناجح 615367598571491صالح عواد كاظم خفيف221821019016 12  70.14

73 معيد 3729505667600صباح علي كريم حمود221821019017 13  0.00

83 ناجح 505067727771470طارق محمد نايف مطلك221821019018 14  67.14

80 معيد 5037586957630طاهر غالب طاهر جبر221821019019 15  0.00

75 ناجح 505062725350412عباس ياسر كولي عبد العالي221821019020 16  58.86

89 معيد 3834855050610علي حيدر مزهر ابراهيم221821019021 17  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي محمد فرج ادويش221821019024 18  0.00

77 معيد 736165720%5019علي ناصر جابر حمد221821019025 19  0.00

87 معيد 0مم27334250كاظم عصام جاسم محمد221821019026 20  0.00

91 معيد 5027504061750محمد حسين حميد شهد221821019029 21  0.00

91 معيد 3350505265730محمد علي بدر عبيد221821019030 22  0.00

75 معيد 5028505562550مصدق ضايف محمد حسين221821019031 23  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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