
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 الشباب للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 معيد 5033582354630كرار رحم خضر عواد221721033049 1  0.00

86 ناجح 636097637788534اثير موسى جابر علي221821033001 2  76.29

78 معيد 7337836885570احمد حامد عبيد حسن221821033003 3  0.00

68 معيد 5041695968500احمد سمير عناد عبيد221821033004 4  0.00

80 معيد 5030415151500احمد صدام سفيح عبد ا221821033005 5  0.00

59 معيد 5035294263300ازهر ناظم جواد محمد كاظم221821033006 6  0.00

61 معيد 50500م54صفر50جعفر حسين مشاي زغير221821033007 7  0.00

63 معيد 50285250280صفرحسن علء طعمه جميل221821033008 8  0.00

94 معيد 67877591500صفرحسين سمير غثيث حاجم221821033010 9  0.00

73 معيد 73220%7413عشر37حسين عدنان كريم بريس221821033011 10  0.00

70 معيد 5026383561360حسين علي كامل عبد221821033012 11  0.00

71 معيد 5037775766380حسين علي ناصر بلد221821033013 12  0.00

91 معيد 6152540صفر5026حيدر حسين ياسر حسن221821033015 13  0.00

80 معيد 5240686171330رافد محسن معن محسن221821033016 14  0.00

83 معيد 5950365668500رسول عطا لمي صاحي221821033017 15  0.00

69 معيد 340م33م4042رضا عمران رفيج بلد221821033018 16  0.00

74 معيد 3937405059300زين العابدين حيدر مكطوف باجي221821033019 17  0.00

80 معيد 3526403351500سجاد يوسف طراد ثامر221821033020 18  0.00

83 ناجح 556156706868461صباح كريم زعيبل شلل221821033021 19  65.86

63 معيد 5039515652320عباس تركي لهمود مزعل221821033022 20  0.00

75 معيد 0م5350505035عباس حميد مجيد هاشم221821033024 21  0.00

90 معيد 65597485630صفرعباس عبد الكريم علي حذية221821033026 22  0.00

75 معيد 5126515055500علي احمد قاسم عيدان221821033027 23  0.00

73 معيد 4031506850500علي ازهر كاظم حسين221821033028 24  0.00

58 معيد 3128366534270علي اسعد جمعه شاكر221821033029 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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73 معيد 5026335050500علي رحمن حميد حمود221821033030 26  0.00

76 معيد 3531214150500علي هلل جبار حمد221821033033 27  0.00

66 معيد 5050260صفر28صفرعلي وادي رداد ظفير221821033034 28  0.00

90 معيد 5071660صفر5154كاظم محمد جبر جابر221821033035 29  0.00

50 معيد 0م3234262739كرار موزان جبر كاظم221821033036 30  0.00

73 معيد 5629615062500مؤمل صالح كاظم شمخي221821033037 31  0.00

66 معيد 3330295339250مجتبى عبد الحسين حنون شعيل221821033038 32  0.00

63 معيد 5051326254500محمد احمد اسماعيل ابراهيم221821033040 33  0.00

صفر معيد 3755655563500محمد باسم سعيد صخيري221821033042 34  0.00

72 معيد 6050573457560محمد تحسين علي حسين221821033043 35  0.00

74 معيد 5025543761500محمد جاسم سعيد رومي221821033044 36  0.00

56 معيد 0صفر56صفر395051محمد حيدر عكله يحيى221821033045 37  0.00

61 معيد 5026527366500محمد ذياب سلمان جودة221821033046 38  0.00

55 معيد 3431335055340محمد عقيل عبيد حمود221821033048 39  0.00

81 معيد 4233665979500محمد ماجد عبد السادة جار ا221821033049 40  0.00

69 معيد 66520صفر61م50مرتضى حسين وحيد سلمان221821033051 41  0.00

72 معيد 5922697465560مصطفى احمد عبد علي صافي221821033052 42  0.00

68 معيد 5250574250550مصطفى حميد تركي عبد ا221821033053 43  0.00

82 ناجح 555069505666428مصطفى عمار عبد الرضا محمد221821033054 44  61.14

61 معيد 50500م505033نور الدين اكرم سعود حاجم221821033056 45  0.00
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