
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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 650غغغ5850ابراهيم محمد حريز جبر221841068001 1  0.00

84 ناجح 888793838790612احمد ثجيل مسير حسين221841068002 2  87.43

78 راسب 540غ67715353احمد علي زياد حسين221841068003 3  0.00

72 راسب 5070500غ5370بسام زايد بسام حبيب221841068006 4  0.00

82 راسب 0صفر5866765053حمزه ستار عبود معارج221841068009 5  0.00

81 ناجح 875383627077513حيدر حميد مسير حسين221841068010 6  73.29

75 ناجح 668279686269501سجاد اياد علي جباره221841068011 7  71.57

85 ناجح 769086778291587سجاد رحيم هاشم حسن221841068012 8  83.86

65 راسب 61570غغ6288سعد عبد العظيم حسن مطير221841068016 9  0.00

72 راسب 0غغغغ6857سعد فرج لفته فرحان221841068017 10  0.00

82 ناجح 556653505350409علي حليم سعود مهاوش221841068023 11  58.43

94 راسب 0غ8693غ8996كاظم نوري كمر محارب221841068026 12  0.00

93 ناجح 799170898267571مؤمل ضياء عبد الرزاق طلب221841068028 13  81.57

74 ناجح 567364505850425محمد عبد المير حسين حبيب221841068029 14  60.71

72 راسب 0غغغ535855محمد عبد ا مكطوف خطاب221841068030 15  0.00

83 راسب 6928648170650محمد عدنان بدري حسين221841068031 16  0.00

63 راسب 0غ50غغ5051محمد يحيى عبود معارج221841068033 17  0.00

74 راسب 5554540غ50غمخلد حميد منشد خلف221841068034 18  0.00

71 راسب 550غ855773غوائل واثق محسن جري221841068036 19  0.00

66 راسب 0غ50غ50غ61يوسف حليم سعود مهاوش221841068037 20  0.00
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 50.00 100.00 100.00 100.00 83.33 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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


