
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

62 راسب 5861623050500احمد صيوان عبد الكاظم راضي221751005005 1  0.00

63 راسب 6068552650500حسين كاظم مرسول مناحي221751005019 2  0.00

80 راسب 6153573550500سجاد فاضل محمد عبيد221751005034 3  0.00

93 ناجح 676885525552472احمد سمير عادل داود221851005002 4  67.43

غ راسب 0غغغغغغاحمد عباس عبد الواحد سهيل221851005004 5  0.00

78 راسب 0غغغغغ50حسن عدنان كامل فضاله221851005010 6  0.00

88 راسب 0غ50غ50غ62حسين حيدر عكلو درويش221851005011 7  0.00

80 راسب 500غ61غ50غحسين صلح جليل نعيثل221851005012 8  0.00

77 راسب 0غ50%54215518حسين كاظم مناحي كريم221851005014 9  0.00

71 راسب 0غغغ55غ50حيدر جمال شريف ضهد221851005016 10  0.00

77 راسب 6550585250320حيدر عبد الباري عبد علي221851005017 11  0.00

79 راسب 0غغغغغ50حيدر وهاب عبد الرضا صباح221851005018 12  0.00

95 ناجح 616578816350493زين العابدين خليل فارس عبد العالي221851005021 13  70.43

80 ناجح 506370505152416سجاد ناصر حسين عبيد221851005025 14  59.43

86 راسب 5150575028200سيف اسعد فالح نعمه221851005026 15  0.00

85 راسب 0غغغ51غغعباس رياض خالد حسن221851005028 16  0.00

73 راسب 0%16عشر31%535319عباس محمد حسن علي رهيف221851005029 17  0.00

88 ناجح 567672506553460عباس نعيم عيسى جوده221851005030 18  65.71

81 راسب 5455575033500علي حميد نايف عبيد221851005032 19  0.00

79 راسب 0غغغ506053علي رعد شريف مطر221851005034 20  0.00

82 راسب 5928632754500علي فاضل مالك فرهود221851005035 21  0.00

75 راسب 0%2118%50535019كاظم جواد كاظم عوده221851005036 22  0.00

84 راسب 666660610غ65محمد حسين فاضل عنيد221851005038 23  0.00

86 ناجح 657776697375521محمد رحمن وحيد حسين221851005040 24  74.43

79 راسب 5065506824290محمد ماجد رجب عمران221851005046 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 راسب 0غغغ50غ56مرتضى ميثم غالي عبيد221851005047 26  0.00

92 راسب 5054717550340مصطفى احمد حسين عباس221851005049 27  0.00

95 ناجح 676677815850494مصطفى عبد الكاظم ريسان حميد221851005051 28  70.57

85 راسب 0غ50غ615550مصطفى ميثم غالي عبيد221851005052 29  0.00

85 راسب 0غغغ635054منتظر صاحب لعيوس هليل221851005054 30  0.00

68 راسب 0غغغغغ50نور الحسين خالد وطن عبد ا221851005056 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


