
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 راسب 5862600غ6582احمد حسن ملبس عبد221841009001 1  0.00

غ راسب 9078910غ8495امين فاخر شليبه جابر221841009002 2  0.00

87 راسب 0غغغ50غ59حسن ريسان وحيد جبر221841009004 3  0.00

73 راسب 0غغ50غ5050حسن فلح حسن عبد ا221841009005 4  0.00

71 راسب 0غ50غغ5863حسين سامي جوده بعيد221841009008 5  0.00

82 راسب 0صفر7690888882حسين علي رزاق مجلي221841009009 6  0.00

70 راسب 0غ5350غ5157حسين علي ناصر شداد221841009010 7  0.00

74 راسب 0غ59غ657353حسين فلح حسن عبد ا221841009011 8  0.00

99 ناجح 906671788678568حسين معارج جبار جاسم221841009012 9  81.14

73 ناجح 545050505053380حمزه كطران عواد زغير221841009013 10  54.29

92 راسب 0غ8394838084حيدر علي كاظم ثجيل221841009014 11  0.00

96 راسب 6850643332500حيدر كطران خلف عبود221841009015 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغرضا سالم جابر سعد221841009016 13  0.00

73 راسب 5254354250730سجاد علي ليلو حسين221841009021 14  0.00

70 راسب 5021352934500سيف غالب طاهر محيسن221841009023 15  0.00

84 راسب 0غ51غغ5766شرف الدين صادق طارش حمد221841009024 16  0.00

79 راسب 640غ50غ6750علء حسين شهاب حسوني221841009026 17  0.00

70 راسب 0غ50غغ5450علي احسان علي رحم221841009027 18  0.00

83 ناجح 715050675669446علي جاسم محمد نادر221841009028 19  63.71

67 راسب 0غغغغغ50علي جبار رحيمه كاطع221841009029 20  0.00

81 راسب 0غغغ62غ68علي جبار زغير عباس221841009030 21  0.00

79 راسب 640غ61685059علي حميد علي زنيهر221841009031 22  0.00

86 راسب 500غغغ7176علي صاحب حسين منصور221841009032 23  0.00

88 راسب 0غغغغغ82علي قاسم خلوي جلب221841009035 24  0.00

84 راسب 0غ7080705254علي هادي عجيد كدي221841009038 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الخوارزمي للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 راسب 0غغغغ5359قاسم محمد كاظم مزهر221841009040 26  0.00

79 راسب 550غغغ5476كرار احمد مناحي عباس221841009041 27  0.00

81 راسب 0غغغغغ51كرار نزار موحان سبت221841009043 28  0.00

93 ناجح 877788657086566مؤمل محمد شلهوب ظاهر221841009044 29  80.86

غ راسب 6150520غ5465محمد حسن علي جاسم221841009045 30  0.00

87 ناجح 806850816584515محمد خالد مناحي عباس221841009046 31  73.57

غ راسب 0غغغغغغمحمد معود حسن بلط221841009048 32  0.00

71 ناجح 586552505050396مرتضى حميد معود عبود221841009049 33  56.57

75 راسب 0غغ62غغغمصطفى شاكر جبر حسن221841009050 34  0.00

86 راسب 690غغغ9089مصطفى نعيم صكبان جبر221841009051 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


