
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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 ناجح 505050645050379اثير محمد خير ا عبد العزيز221751030002 1  54.14

78 راسب 5051503550580فلح صياح عبادي بلهود221751030051 2  0.00

89 ناجح 716780905060507إبراهيم عبد المير عبيد حميدي221851030001 3  72.43

87 راسب 6668733758500اثير سعيد مطشر مطر221851030002 4  0.00

87 راسب 780غ798195صفراحمد سلمان سهل بدن221851030003 5  0.00

83 راسب 590غغغ70غاحمد طعمه فضاله كنيدح221851030004 6  0.00

83 ناجح 705065607074472احمد علي شاكر سفيح221851030005 7  67.43

96 ناجح 716768545350459احمد عناد مطر جابر221851030006 8  65.57

94 ناجح 778980819277590اكرم جابر عناد مطر221851030007 9  84.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشامجد جاسب شمخي جابر221851030008 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشباقر غني جدوع خلف221851030009 11  0.00

89 ناجح 677675508170508جواد كاظم عبد الحسن فضاله221851030010 12  72.57

89 ناجح 816493739287579حسن مهدي رهيف راهي221851030011 13  82.71

87 راسب 500غ63غ88غحسين يوسف علي خلف221851030012 14  0.00

70 راسب 0غغغ50غغحيدر علي مجيد محمد221851030013 15  0.00

89 راسب 0غغغ757472خضر صادق لطيف داير221851030014 16  0.00

79 راسب 5579505031400سجاد حسين صالح مهدي221851030015 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس حامد ياسين وزير221851030017 18  0.00

87 ناجح 798174935950523عبد ا إبراهيم حسن بندر221851030019 19  74.71

78 راسب 510غغ50%6217عبد ا حسين ناصر مريبي221851030020 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلء خليف فضاله كنيدح221851030021 21  0.00

90 راسب 0غغغ66غغعلء غانم عناد عليوي221851030022 22  0.00

76 راسب 0غ6560505059علي الهادي عمار عبد الستار عوده221851030023 23  0.00

84 ناجح 617676575057461علي حسن كطان حمدان221851030025 24  65.86

84 راسب 500غ60غ60غعلي شاكر حبيب مسلم221851030026 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 قلعة سكر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

030رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 راسب 5075805070310علي مهدي حسين فليح221851030027 26  0.00

90 راسب 580غغ757659علي ناصر حسين عويد221851030028 27  0.00

غ راسب 0غغغغ5357غيث خيون علو عرير221851030029 28  0.00

76 راسب 0غ50غغغغكاظم صالح عبد العالي مناحي221851030032 29  0.00

89 ناجح 758967556767509كرار رشيد مرجب ضمد221851030033 30  72.71

78 ناجح 675973705450451كرار عبد الكاظم حسين علي221851030034 31  64.43

70 راسب 0غغغغ6063كرار علي حسين جباره221851030035 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد حسين عبد الرسول جبر221851030036 33  0.00

81 راسب 500غغ52غ55محمد عباس جاسم حيوك221851030038 34  0.00

92 ناجح 7684100618864565محمد عناد مطر جابر221851030039 35  80.71

70 راسب 500%5950652919مرتضى بشير عبد الجبار حسن221851030040 36  0.00

82 راسب 0غ6072586150مصطفى حمود سواري نعمان221851030041 37  0.00

76 راسب 6353562222420مقتدى كريم مانع عباس221851030043 38  0.00

90 ناجح 728072638469530منتظر عبد الحسن دنيف خليفه221851030044 39  75.71

91 ناجح 899485687594596منتظر نزار خليفه جليب221851030045 40  85.14

79 ناجح 605869615771455ميثم سليم يعكوب ناصر221851030047 41  65.00

91 ناجح 747495837466557نصر ا عاشور خلف عاجل221851030048 42  79.57

68 راسب 0غغغ585038نصير عوده راهي جوده221851030049 43  0.00

70 راسب 0غغغ51غ54واثق جابر عناد مطر221851030050 44  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


