
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 المعارف المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

239رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

صفر معيد 0صفر5876255554احمد عدنان عواد زايد221821239001 1  0.00

79 ناجح 505051527659417احمد وليد محمد عبد الرضا221821239002 2  59.57

68 ناجح 545168556779442اركان عزران كاظم دحام221821239003 3  63.14

66 ناجح 666278696776484امين صلح هاشم درمان221821239004 4  69.14

52 ناجح 585860677363431جعفر نعيم خلف علي221821239005 5  61.57

68 ناجح 636267508262454حبيب رحيم شيال حسين221821239006 6  64.86

76 ناجح 627488557379507حسين يعقوب حميد سلمان221821239008 7  72.43

74 ناجح 575057626468432عبد ا عدنان كاظم دحام221821239010 8  61.71

87 ناجح 567389697275521عقيل اسماعيل جبار خضر221821239011 9  74.43

92 ناجح 587063848276525عقيل موسى عبد الحسين عباس221821239013 10  75.00

76 ناجح 676874776989520علء سعدون عبد صباح221821239014 11  74.29

66 ناجح 696362596884471علي حافظ زبيل عداي221821239015 12  67.29

69 معيد 5154407551540فضاء فيصل يوسف حمود221821239017 13  0.00

74 معيد 5968504274500منتظر سحاب عبادي ضهيد221821239019 14  0.00

78 ناجح 717876657353494نائل عبد الحسين خضر عاجل221821239020 15  70.57

72 ناجح 728764618268506دعاء ياسر حاتم غنيدب221822239001 16  72.29

60 معيد 5160502950500ريام كناص سمير عيلن221822239003 17  0.00

65 ناجح 807985507460493زهراء صاحب دحام صاحي221822239004 18  70.43

70 معيد 6764592464510زهراء قاسم حنون محسن221822239005 19  0.00

88 ناجح 788982597573544نبأ محمد طعمه راشد221822239006 20  77.71

76 معيد 0صفر6265552651نور  مجباس فلفل خوان221822239007 21  0.00

91 ناجح 849896899198647نوره عبد كزار حرابه221822239008 22  92.43

67 معيد 6840572768700هدى علي حسين محسن221822239009 23  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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