
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 الصلح للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

54 راسب 0غغغغغغأحمد جميل جابر خليف221851015001 1  0.00

79 راسب 0غغغ535057احمد رحيم عبد نافل221851015002 2  0.00

82 راسب 0غغغغغ56باقر عبد العظيم صالح جبر221851015004 3  0.00

97 راسب 0غغ627054غحبيب رحيم ريسان رميض221851015005 4  0.00

100 راسب 50776260630غحسام عبد علي حسين مران221851015006 5  0.00

89 راسب 0غغ5665غ52حسين عبد العظيم عصواد عبيد221851015007 6  0.00

99 راسب 950غغ72غ73حسين علي موسى مطلك221851015008 7  0.00

غ راسب 0غغغ50غ52حيدر عبد الحسين تبن جابر221851015010 8  0.00

74 ناجح 506656505052398زين العابدين حيدر جابر محسن221851015011 9  56.86

96 راسب 6640938463650زين العابدين عبد الحسين حنون سلمان221851015012 10  0.00

86 راسب 0غغغ50غ61سجاد علي نمنم نافل221851015013 11  0.00

100 ناجح 667186697366531صادق يونس كاظم موسى221851015015 12  75.86

95 ناجح 535173515663442ضرغام موسى عمران موسى221851015016 13  63.14

98 راسب 500غ7367غغعباس حسين عليوي رميض221851015017 14  0.00

غ راسب 0غغغ73غغعباس حيدر عبيد طاهر221851015018 15  0.00

98 راسب 0غ849062غغعباس خميس محمد وطبان221851015019 16  0.00

94 راسب 610غ607761غعبد العباس عذاب مطر وطبان221851015020 17  0.00

100 ناجح 666186656074512علي سليم كريم محمد221851015021 18  73.14

93 راسب 7235895265690علي طاهر صالح فرحان221851015022 19  0.00

81 راسب 5053500غغ56عمر شرقي كريم مسعد221851015023 20  0.00

97 ناجح 807078505262489محمد تقي نذير جمعة مبارك221851015024 21  69.86

89 راسب 0غغغ5064غمحمد حسين عليوي رميض221851015025 22  0.00

83 راسب 0غغغ58غ51محمد عبيد نمنم نافل221851015028 23  0.00

88 راسب 6332817570740محمد كتاب عواد نثير221851015029 24  0.00

93 راسب 0%62333818غ50مرتضى قيس كريم محمد221851015030 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 الصلح للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 500غغ58غ50مسلم غميس ياسر محمد221851015031 26  0.00

98 ناجح 685087565055464مصطفى حسين طارش منهل221851015032 27  66.29

100 ناجح 735081665872500مقتدر خماط نجم عبد ا221851015033 28  71.43

100 راسب 61700غ686492مقداد سالم ريسان رميض221851015034 29  0.00

79 راسب 0غغغغ57غيحيى فلح حميد نافل221851015035 30  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


