
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 القيثارة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 ناجح 727071717479535ابراهيم حاكم غالب كاظم221841051001 1  76.43

100 ناجح 819492847788616احمد حميد مظلوم عويز221841051002 2  88.00

99 راسب 80800غ859678احمد علي مطرود مخيلف221841051003 3  0.00

90 راسب 0غغغغ5070باسم فرحان خليف عليوي221841051004 4  0.00

99 راسب 0غ73غ75غغحامد ساجت جواد كاظم221841051005 5  0.00

99 ناجح 869682808384610حسن علي الحوم حافظ221841051006 6  87.14

84 راسب 0غغغغغ51حسن كامل خضر حميد221841051007 7  0.00

99 ناجح 818088667194579حسين علي خضير حمود221841051008 8  82.71

98 راسب 5077625034620حسين كريم رحم راضي221841051009 9  0.00

98 راسب 6555646662410حسين موسى فليح حميدي221841051010 10  0.00

92 ناجح 698066736069509حسين ناظم محيسن علي221841051011 11  72.71

93 ناجح 718084636764522راضي ماجد مظلوم عويز221841051013 12  74.57

91 ناجح 859775638671568سجاد حسين تالي جودة221841051014 13  81.14

94 راسب 0غ59غ60غ64سعيد حمود حربي سوادي221841051015 14  0.00

83 راسب 0غغغغ5660صادق نوري والي فريح221841051016 15  0.00

98 راسب 87990غغ8598ضياء مكطوف كامل عايد221841051017 16  0.00

100 ناجح 929596948690653عباس ريسان عبد عيسى221841051018 17  93.29

90 راسب 690غغغ6677علي حسين حياوي حمود221841051019 18  0.00

93 راسب 500غغغ5486علي خالد كريم سوادي221841051020 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي عيسى عذيب ثجيل221841051021 20  0.00

98 ناجح 869391867698628علي يعرب ماجد توفيق221841051023 21  89.71

100 ناجح 8510091929291651مؤمل عبد الرضا كاطع مشكور221841051024 22  93.00

97 ناجح 749075856578564مؤمل محمد كريم عذيب221841051025 23  80.57

97 راسب 6390845635580محمد بشير ناصر زاير حسن221841051026 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد طاهر كنيبر عبيد221841051028 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 القيثارة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 0غ76غ878397محمد عزيز لفي لفته221841051029 26  0.00

96 راسب 5860573741340محمد علي دويح ماضي221841051030 27  0.00

99 ناجح 931001009899100689محمد منصور جبر حمدان221841051031 28  98.43

99 ناجح 829182647971568مرتضى رسام لهوب عليوي221841051032 29  81.14

99 ناجح 849292888791633مرتضى مهدي عذيب علي221841051033 30  90.43

غ راسب 0غغغغغغمصطفى كريم جبر حسن221841051034 31  0.00

80 راسب 500غغ555650مصطفى يحيى كاظم مونس221841051035 32  0.00

76 راسب 0غ50غغغ53منتظر رياض شويت عبيد221841051036 33  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


