
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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 0غغغ526350احمد ماهر مكطوف عبد221841030001 1  0.00

74 راسب 0غغغغغغبهاء الدين كريم شايع عكال221841030002 2  0.00

81 راسب 730غ51635350تيراج حاتم كريم كاظم221841030003 3  0.00

83 راسب 6884632752500حسن علي عبد كبر221841030005 4  0.00

90 راسب 530غ67505664حسين رحيم مجيد كاظم221841030007 5  0.00

68 راسب 5857556629780حسين عبد الرضا مهيهي سهل221841030008 6  0.00

82 راسب 71660غغ7397حيدر حسون وحيد تايه221841030009 7  0.00

غ راسب 0غغغغغ69حيدر علء صالح مخيفي221841030010 8  0.00

91 راسب 67670غ66غ62حيدر علي شلل جبر221841030011 9  0.00

86 راسب 6480544029500سجاد عماد كاظم مرموص221841030012 10  0.00

90 راسب 7180792852530ضياء جواد علي ظاهر221841030013 11  0.00

87 ناجح 821001001009888655عباس حاتم زويد مرز221841030014 12  93.57

53 راسب 0غ53غغ5050عباس رياض نجدي عبد ا221841030015 13  0.00

95 ناجح 707371505364476علء محمد حزام تايه221841030017 14  68.00

74 راسب 6881752651620علي إسماعيل عكار رسن221841030018 15  0.00

76 ناجح 616772787051475علي المرتضى إسماعيل علي وبدان221841030019 16  67.86

98 راسب 820غصفر839577علي باسم مطشر مطلك221841030020 17  0.00

85 راسب 710غغ678867علي حربي كاظم طه221841030021 18  0.00

98 ناجح 798870576373528علي حسن نعيم عبد221841030022 19  75.43

100 ناجح 9410096100100100690علي رزاق عبد شنيف221841030023 20  98.57

غ راسب 0غغغ8758غعلي مؤيد صالح عبد221841030024 21  0.00

97 راسب 68520غغغ66علي مجيد ثجيل مطشر221841030025 22  0.00

94 ناجح 8310090727985603علي محسن جبر كاظم221841030026 23  86.14

84 راسب 500غغغغ68عون عبد العباس شذر فليح221841030027 24  0.00

97 ناجح 829277969582621محمد عبد الحسين حصود عطر221841030029 25  88.71

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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 71620غغغ60محمد علي حسين حسن221841030030 26  0.00

82 راسب 74500غ587650محمد علي مجيد محمد221841030031 27  0.00

97 ناجح 89951001009495670محمد علي محسن حسين221841030032 28  95.71

80 راسب 660غغ629385محمد فاهم كاظم عكله221841030033 29  0.00

89 راسب 0غغ65825853مخلد ماجد علي جابر221841030034 30  0.00

96 ناجح 5967776581100545مرتضى حسين عبد خليفه221841030035 31  77.86

90 ناجح 759375827573563مرتضى طالب جدوع حسين221841030036 32  80.43

83 ناجح 679458505463469مرتضى عمار هادي محي221841030037 33  67.00

88 راسب 66510غ54غ65مرتضى مالك طراد خلف221841030039 34  0.00

99 ناجح 949898899398669مصطفى رشيد محيل فجر221841030040 35  95.57

88 ناجح 769278646659523مصطفى عمار هادي محي221841030041 36  74.71

93 راسب 0غغغغ77غمصطفى وسام هاشم عبد221841030042 37  0.00

غ راسب 0غغغغ50غمهند عليوي مصايح سعيد221841030044 38  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


