
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 الطهار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

87 معيد 655055500%3418احمد عبد العالي عبد ا خليفة221721034003 1  0.00

80 معيد 5456513955500احمد عبد ا كاظم فرحان221721034004 2  0.00

83 معيد 50550%50285012ضياء حميد عكلة هداوي221721034024 3  0.00

59 ناجح 505050505061370هاني حميد مجيد ناصر221721034039 4  52.86

79 معيد 50540م393371احمد ستار محمد ذرب221821034002 5  0.00

64 معيد 62500صفر382366حميد حبيب غياض محمد221821034008 6  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرصفر33صفرحميد حسن يوسف محمد221821034009 7  0.00

71 معيد 67560صفر593757حيدر كاطع بلش العبود221821034010 8  0.00

66 معيد 5030592058570حيدر لطيف خضير عباس221821034011 9  0.00

56 معيد 0%216072667715رسول اديب صاحب عبد النبي221821034012 10  0.00

57 معيد 3724288262390سجاد حمود لطيف سريح221821034013 11  0.00

70 معيد 575064610مصفرسجاد حيدر كشيش ناصر221821034014 12  0.00

67 معيد 5539564156500عباس حسين محسن حمود221821034016 13  0.00

71 معيد 5025426266520علي خضير والي غالي221821034018 14  0.00

صفر معيد 5054527669600علي طالب عبد ا جبر221821034019 15  0.00

75 ناجح 607455847253473علي مجيد جودة صخي221821034020 16  67.57

81 معيد 5065265676270كرار ماجد راهي ثامر221821034021 17  0.00

56 معيد 5050435371380مجاهد مراد كاظم هدار221821034022 18  0.00

57 معيد 5032435055500محمد سعيد محسن شلل221821034023 19  0.00

78 معيد 5050500صفر5431محمد هادي حسين رفاك221821034024 20  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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ذي قار

اعدادية الطهار للبنين

التسلسل

2018/2017
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الول الدور

المعدل

الدبي
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