
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 14 تموز للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

048رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 ناجح 505050507150394احمد صادق عنيد لفته221721048003 1  56.29

50 معيد 3224423963500ابراهيم شاكر شمخي جبر221821048001 2  0.00

50 معيد 2734395051370احمد راضي شمخي جبار221821048002 3  0.00

59 معيد 4027717972600احمد طاهر مدلول صيوان221821048003 4  0.00

79 معيد 5534747469580حامد نعيم عطشان بهلول221821048004 5  0.00

77 معيد 5236776668570حسن حيدر حنون خضر221821048005 6  0.00

41 معيد 3336295550410حسين احمد عبد الحسين عجيل221821048006 7  0.00

73 معيد 5033415055500خالد جواد عباس ابريبر221821048010 8  0.00

74 معيد 5040516266580خضير عباس عاكول عبد ا221821048011 9  0.00

63 معيد 5063406974600عباس حسين خليفه عبد221821048012 10  0.00

65 معيد 5022305252500عباس هادي شريف ناهي221821048013 11  0.00

81 ناجح 535074636671458عبد الكريم جاسم فرحان طعيمه221821048014 12  65.43

87 ناجح 608078927670543علء حسن عذاب حسين221821048015 13  77.57

59 معيد 5260428161550علي حسين نعيم عبد221821048016 14  0.00

74 ناجح 565874826364471علي عدنان وريور عيسى221821048017 15  67.29

68 معيد 4140375654500علي محمد خلف رهيف221821048018 16  0.00

57 معيد 3838346152500كرار علي جعفر علي221821048019 17  0.00

62 معيد 5027506161510محمد غفار جبار علي221821048020 18  0.00

68 ناجح 505059675858410محمد فليح هاشم شريف221821048021 19  58.57

79 ناجح 505063597167439محمد قاسم داخل هوير221821048022 20  62.71

84 معيد 965977700مممسلم قدوري عوض حمد ا221821048023 21  0.00

56 معيد 3327356340560مصطفى جعفر محسن زغير221821048024 22  0.00

72 معيد 3650506756500مهيمن اسماعيل عبد الحسن عطيه221821048025 23  0.00

74 معيد 5034817771710وائل راشد هاشم جازع221821048026 24  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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