
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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 راسب 0غغغ77غ80احسان كزار عواد فزع221841054001 1  0.00

71 ناجح 525060505250385احمد جبار سلوكي حمدان221841054002 2  55.00

100 ناجح 9498971009697682احمد عدنان مشاري زويني221841054003 3  97.43

97 ناجح 979380778487615باسم محمد ثجيل عكيلي221841054004 4  87.86

91 ناجح 727685557270521جمال رسول جبار جبر221841054005 5  74.43

85 ناجح 758067748250513حسن فالح خلف عيدان221841054006 6  73.29

96 راسب 0صفر9699947891حسين خير ا مشاري زويني221841054007 7  0.00

78 راسب 76790غغ94غحسين شاكر مارد سفيح221841054008 8  0.00

82 ناجح 745663646451454حسين صباح غالي شلكه221841054009 9  64.86

76 راسب 0غ5361غ50غحسين عامر خلطي هفات221841054010 10  0.00

83 راسب 0غصفر67836125حيدر كاظم محمد عليوي221841054011 11  0.00

73 راسب 636056540غ77سجاد صباح شلكه منذور221841054012 12  0.00

95 ناجح 838286687255541سجاد عبد سلمان زامل221841054013 13  77.29

88 راسب 0غصفر55غ7167سجاد فالح خلف عيدان221841054014 14  0.00

70 ناجح 748678506250470ضياء قاسم محمد عليوي221841054017 15  67.14

74 راسب 560غ51غ6455طارق عوده بني عبيد221841054018 16  0.00

99 ناجح 797779697783563عبد الرضا حميد ضمد عبيد221841054021 17  80.43

57 راسب 0غغغغ5456علي خالد خضير عباس221841054022 18  0.00

65 راسب 6037675050500علي يوسف مشاري زويني221841054024 19  0.00

66 راسب 5050353634500قاسم سعد حمدان حيدر221841054025 20  0.00

87 ناجح 818180625870519كاظم جميل عجيل عكيلي221841054026 21  74.14

93 ناجح 768174637459520محمد المصطفى غانم سرحان عبود221841054028 22  74.29

78 راسب 7178690غ85غمحمد محسن شلكه منذور221841054029 23  0.00

76 راسب 50500غ595857مرتضى عدنان ياسر سليمان221841054030 24  0.00

71 راسب 0غغغ505050منتظر جوده عطيه محمد221841054032 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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 705758516150434منتظر مزعل عبد عبيد221841054034 26  62.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


