
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 المنار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

095رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 92100100989892679ابراهيم خليل خلف بشير221841095001 1  97.00

94 ناجح 748786757655547حسن طعمه عبد ا ركين221841095004 2  78.14

96 راسب 920غغ8295غحسين حبيب نايم حنين221841095005 3  0.00

98 راسب 0غغ74غ8079سجاد حاكم كاظم عبود221841095007 4  0.00

100 ناجح 879092849582630سجاد فائز ضيول جري221841095008 5  90.00

98 راسب 0غغغغ87غسيف كاظم جاسم محمد221841095009 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا عدي محسن عدنان221841095010 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي خالد خلف محمد221841095011 8  0.00

100 راسب 84780صفرغ8882علي رشيد عبيد سالم221841095012 9  0.00

90 راسب 5958815032500كرار عبد العظيم عبد ا عليوي221841095014 10  0.00

99 راسب 0غ89غغغ86كرار عجيمي بعيل زري221841095015 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد المصطفى عدنان فرهود راشد221841095016 12  0.00

97 ناجح 949197909288649محمد خليل خلف بشير221841095017 13  92.71

89 راسب 830غغ8185غمحمد قيس عبد الساده مهوس221841095020 14  0.00

96 راسب 62500غ73غغمحمد ناجي حنون حسن221841095021 15  0.00

100 راسب 990غ9610084غمصطفى قيس علي حسين221841095022 16  0.00

96 راسب 69590غغ8889مقتدى ميثم عواد محمد221841095023 17  0.00

97 راسب 500غغغ6573منتظر فائق جبار حسن221841095024 18  0.00

96 ناجح 9697989798100682مهدي جواد كاظم احديد221841095025 19  97.43

90 ناجح 666668505758455التفات عبد الحسن خميس علي221842095001 20  65.00

96 ناجح 666881759284562زهراء قائد سالم صكبان221842095003 21  80.29

98 راسب 970صفر97989196زينب كامل سليم بريس221842095004 22  0.00

94 راسب 97860غ839895ساره عبد الكاظم عبد ا شلل221842095006 23  0.00

96 راسب 500غ69546957فاطمه عواد محمد حسين221842095007 24  0.00

92 ناجح 806764897656524فاطمه مالك هزل سرحان221842095009 25  74.86

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 المنار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

095رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 0غغ51غ79غمروه عبد الحسين نعمه حسن221842095010 26  0.00

93 ناجح 617568949874563منار جابر داود عبود221842095011 27  80.43

غ راسب 98810غ879191هديل علي شرقي لكعان221842095013 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


