
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 637676508782523حسين مهدي عبد الساده رحيمه221721046007 1  74.71

71 معيد 61540%64417116احمد علي مكطوف مري221821046001 2  0.00

53 معيد 720م58367250اسحاق خالد ابراهيم سالم221821046003 3  0.00

61 معيد 53500م413657امجد امين جوني بدر221821046005 4  0.00

64 معيد 500م52395031بندر عبد ا طاهر عليوي221821046006 5  0.00

65 معيد 5631642550510حسين خالد ابراهيم صيهود221821046007 6  0.00

82 معيد 6128505161620حسين وحيد جالول سلمان221821046008 7  0.00

73 معيد 0صفر6126613750حمزة هادي عبد محمد221821046009 8  0.00

صفر معيد 0صفر6032656071حيدر نسيم مالك عبود221821046011 9  0.00

88 معيد 5851732853600خضير عباس محمد خفي221821046012 10  0.00

74 معيد 5224793133620سجاد مجيد احنيحن جابر221821046014 11  0.00

69 معيد 5029685052560علي حميد حريج كشكول221821046016 12  0.00

80 معيد 53500صفر645068علي حميد عذيب جاسم221821046017 13  0.00

86 معيد 0م6836857379علي عدي حميد رومي221821046019 14  0.00

77 معيد 6935700صفر6030علي فاضل عبد العباس طاهر221821046020 15  0.00

94 معيد 730م60صفر5923علي محمد خشان غضبان221821046021 16  0.00

صفر معيد 740صفر60508892محمد جاسم شويل عبيد221821046022 17  0.00

91 ناجح 707881546862504مروان احمد قاسم حاتم221821046023 18  72.00

77 ناجح 698588857384561مهدي حسين شاتول مصارع221821046025 19  80.14

90 ناجح 655072508071478يوسف وليد مكي سالم221821046026 20  68.29

83 معيد 5155720م6134يونس احمد عبد مطر221821046027 21  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



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 :2
ذي قار

اعدادية الفهود  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

21 
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 30.00 89.47 63.16 82.35 89.47 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


