
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 الشهداء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

057رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 0غ53غغغ54احمد حسين داغر ضيدان221841057001 1  0.00

96 ناجح 807881636765530حامد حلوان حسن هزاع221841057002 2  75.71

92 راسب 0غ50غغ6450حسن جواد كاظم سواده221841057003 3  0.00

98 راسب 58420غ80غ69حسين عبد المير محبوب فاضل221841057004 4  0.00

96 راسب 78950غ776980حسين محمد حسين رحيم221841057005 5  0.00

غ راسب 0غغغغ50غراشد حلوان حسن هزاع221841057007 6  0.00

غ راسب 0غغغغ6357رضوان علي حسين رحيم221841057008 7  0.00

98 ناجح 896094527677546سيف أياد عوده صكر221841057010 8  78.00

90 راسب 53500غغ7458علي احمد سعدون علي221841057011 9  0.00

86 راسب 565150570غ66علي تعبان علي سدخان221841057012 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي جامل ريسان عدلن221841057013 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسن ناصر ضيدان221841057014 12  0.00

99 ناجح 9298969599100679علي قيس عبود شنين221841057015 13  97.00

غ راسب 59760غ686559علي كاظم شنين زباله221841057016 14  0.00

85 راسب 6170502650500قاهر رزاق كاظم عبود221841057018 15  0.00

99 ناجح 937794748395615كاظم علي عنايه مشاري221841057019 16  87.86

غ راسب 0غغغغغ50مؤمل سلطان ريحان سلطان221841057020 17  0.00

90 راسب 500غغغ5857مؤمل عبد الئمه عذوف عداي221841057021 18  0.00

100 راسب 95730غ878870محمد عبد ا حسين رحيم221841057022 19  0.00

95 ناجح 726574677169513محمد محسن عاشور شلفاط221841057024 20  73.29

94 راسب 6783673961850محمد مزهر حاتم سلطان221841057025 21  0.00

94 راسب 6465703650610مصطفى مزهر حاتم سلطان221841057027 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهند جميل شعيبث عاشور221841057028 23  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 الشهداء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

057رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


