
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 الجزائر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

68 معيد 503650560صفر39احمد طالب شمخي جابر221821042001 1  0.00

صفر معيد 4232505053540احمد عبد المحسن فليح صالح221821042002 2  0.00

صفر معيد 5067767160370احمد وليد جلب عبد221821042003 3  0.00

75 معيد 5554543853530انور رمضان عبد عذافه221821042004 4  0.00

87 معيد 3524535750570انور صافي كيلو جعاز221821042005 5  0.00

77 معيد 5050395863590باقر رمضان خيون مكي221821042006 6  0.00

74 معيد 2726503859500بركات حبيب عبد الساده حسن221821042007 7  0.00

66 معيد 3524504050510حسن طاهر حنون شعيل221821042009 8  0.00

78 ناجح 505076545870436حسين ايوب عبد شعيل221821042010 9  62.29

87 ناجح 505066507064437حسين حامد بدر جبر221821042011 10  62.43

64 معيد 3936503842500حسين صباح عبد فالح221821042012 11  0.00

م معيد 5050616874580حسين علوان دوخي نصير221821042013 12  0.00

88 معيد 83790صفر606778حسين محسن نعيمه غانم221821042014 13  0.00

64 معيد 3023605053540حيدر رائد مجيد عبد علي221821042015 14  0.00

83 معيد 760م53515668حيدر كريم اشناع ساهي221821042016 15  0.00

78 معيد 5028595054500حيدر ناصر عبد الرضا طعمه221821042017 16  0.00

79 معيد 3922405050580رياض شريف ريسان عبد المام221821042018 17  0.00

80 معيد 5137575054560سعد الدين قيس مصدك كزار221821042019 18  0.00

82 معيد 0م5235م%3418عباس ايوب نديم عبيد221821042020 19  0.00

73 ناجح 505053585251387عباس نعيم حميد وداعه221821042021 20  55.29

79 معيد 5029635060630عبد العظيم سلمان حسن جبار221821042022 21  0.00

76 معيد 500م3952%3816علي سمير جخير تيشون221821042023 22  0.00

84 معيد 5750713469670علي فوزي جخيم بحر221821042024 23  0.00

77 معيد 5036515450560علي مصطفى عذاب خليف221821042025 24  0.00

69 معيد 502358540%4119كرار رياض ناصر عبد الكاظم221821042026 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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صفر معيد 530م6969%19مكرار علي صالح جمعه221821042027 26  0.00

79 معيد 2952650عشر3599محمد باقر عبد الحسين نعيثل رشم221821042028 27  0.00

87 ناجح 576879527874495محمد عبد الباري خنوبة محمد221821042029 28  70.71

74 معيد 3522565061500محمد محسن خلف عوده221821042030 29  0.00

79 معيد 5835675084730محمود كاظم جبار عطيه221821042031 30  0.00

83 معيد 380م34345153منتظر نعيم عبيد بدر221821042032 31  0.00

70 معيد 4236505053500مهدي احمد مذبوب مكلف221821042033 32  0.00

81 ناجح 777088737186546يونس عبد الكريم ناجي زهر221821042034 33  78.00
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