
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 المسار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغ22غغ62احمد رحيم شهيم جعاز221841255002 1  0.00

77 راسب 51500غ595050احمد رزاق مكطوف وادي221841255003 2  0.00

91 راسب 7028662950730اكرم قاسم كشاش نعيمه221841255004 3  0.00

غ راسب 0غغغغغ55ايوب محمد ريسان جوده221841255005 4  0.00

غ راسب 0غغغغغ51جاسم محمد زامل نزال221841255006 5  0.00

93 راسب 50570غغغ55جعفر كاظم شريف عذاب221841255007 6  0.00

غ راسب 0غغغغغ50حسين فالح جليب رساله221841255010 7  0.00

86 راسب 33390عشر595141حيدر خلف ناصر حميدي221841255011 8  0.00

79 راسب 500غغغغ72حيدر عبد الغني عبد فنجان221841255012 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغخالد سعدي كشاش خضير221841255013 10  0.00

97 ناجح 868587757986595زين العابدين كاظم جويد بند221841255014 11  85.00

76 راسب 7150563952620سجاد حميد عذيب عجلن221841255015 12  0.00

86 راسب 500غ56غغ57سلم سلمان لفته عوده221841255016 13  0.00

79 راسب 610غغ60غ61شاكر علي فاضل فهد221841255017 14  0.00

94 راسب 65640غغ76غصلح مهدي غالي شلوحي221841255018 15  0.00

غ راسب 0غغغغغ76علي سعد نايف شياع221841255023 16  0.00

92 راسب 0غ70غغ6955علي طاهر جبار ذهب221841255024 17  0.00

81 راسب 0غغغغغ50قاسم عبد المير عجيل فرج221841255027 18  0.00

90 راسب 72690غغغ82قصي جاسم وحيد كريدي221841255028 19  0.00

90 راسب 5067520غغ60كرار سعد عباس حفيصان221841255029 20  0.00

78 راسب 2032600%14%5113محمد جاسم محمد عوفي221841255032 21  0.00

100 ناجح 9892989794100679محمد مزهر ريسان نزال221841255034 22  97.00

77 راسب 0غغغغ5068محمد هتلوش جمالي كاظم221841255035 23  0.00

78 راسب 520غغ64غ67مرتضى رحيم شهيم جعاز221841255036 24  0.00

77 راسب 0غغغغ52غمرتضى علي جبير طعيمه221841255037 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 المسار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 745086646763499مصطفى احمد عذيب عجلن221841255038 26  71.29

79 راسب 500غ50غغغمهدي مهنه موات وادي221841255039 27  0.00

96 راسب 61500غ705063اقبال احمد جبار مطرود221842255001 28  0.00

89 راسب 0غ50غغغ54امنه جدران زنجار ماجد221842255002 29  0.00

93 ناجح 696463507161471ايمان غالي شلوحي شاهر221842255003 30  67.29

90 راسب 500غغغغ67حنان كاظم سرحان حسن221842255004 31  0.00

76 راسب 50580%57223516حنين تسيار رديني صالح221842255005 32  0.00

99 ناجح 816566506985515خلود عبد الجليل ريسان غيلن221842255006 33  73.57

94 راسب 61590صفر583951دعاء كاظم دخان شاهر221842255007 34  0.00

92 راسب 500غغ50غ66رباب جواد كاظم بداي221842255008 35  0.00

95 راسب 760صفر84818169زهره بوش بريج غيلن221842255009 36  0.00

98 ناجح 726973525762483ساره رحيم شهيم جعاز221842255011 37  69.00

91 راسب 0غ50غغ6254سيمون عزيز خضير ناصر221842255012 38  0.00

99 راسب 50650غ706150عيده بوش بريج غيلن221842255014 39  0.00

72 راسب 50500غ72غ66فاطمه احمد حسين رهيف221842255015 40  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


