
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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 565065828552472امير قيصر جبار علوان221751039010 1  67.43

79 ناجح 515155515054391حسين مالك حسن كاظم221751039023 2  55.86

77 ناجح 636372637270480أباذر حميد خداش محسن221851039001 3  68.57

98 ناجح 788094837971583أحمد ضياء حميد كمون221851039002 4  83.29

82 راسب 5064575337380أمير شريف بلهه شهد221851039008 5  0.00

غ راسب 7860667055600أنور محمد كاظم حسين221851039009 6  0.00

غ راسب 0غغغغغ57أيوب يوسف شاتول مهوس221851039010 7  0.00

89 راسب 0غ60غ695168جاسم محمد سلمان جاسم221851039012 8  0.00

73 راسب 5022505022380حسين بجاي شراد فايت221851039015 9  0.00

79 ناجح 706055525050416حيدر احمد عبد العظيم حمود221851039017 10  59.43

84 راسب 565058500غ57رشوان عدنان جاسم لهمود221851039018 11  0.00

85 راسب 500غغغغ58سجاد تركي شريف كركوش221851039019 12  0.00

96 ناجح 868787938496629سجاد موكر دايش وذاح221851039021 13  89.86

97 راسب 0غغغغ5050عباس رسم حسن عبد علي221851039025 14  0.00

87 راسب 6631525350500عباس عبد علي سلطان ليهوب221851039029 15  0.00

82 راسب 0غ665064غ77عبد الغفار رحيم شنوف موشان221851039032 16  0.00

81 ناجح 565060505055402عبد المهدي جبار مدلول خماط221851039033 17  57.43

70 راسب 0غغغ65غغعدنان خير ا كاطع مبارك221851039034 18  0.00

83 راسب 500غغ73غ60علي عبد المير خصاف عيسى221851039040 19  0.00

95 ناجح 9090928594100646علي كريم جبار حمد221851039042 20  92.29

79 راسب 5722525050200كاظم محمد جبار كاظم221851039046 21  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار عبد الكريم حسن لفته221851039049 22  0.00

83 راسب 0غ6650545058كرار عبد المجيد خشم كليب221851039050 23  0.00

90 راسب 0غ65غ695557كرار محمد عبد ا سبتي221851039051 24  0.00

98 ناجح 848872648857551مؤمل علي عبد راضي221851039053 25  78.71

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 الكرمة  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 راسب 500غغ71غ63محمد جاسم بسيبس مطر221851039055 26  0.00

76 راسب 0غ61غ505651محمد حامد غضبان زاجي221851039056 27  0.00

83 ناجح 625677616369471محمد مجيد ثامر ساجت221851039059 28  67.29

90 راسب 6056625140340مسلم عقيل شعلن حاتم221851039062 29  0.00

85 راسب 0غ%50503014صفرمعد جاسم عبد المير ريسان221851039065 30  0.00

91 راسب 0غغ68507128منتظر ضمير صبيح وثيج221851039067 31  0.00

77 راسب 0غغغ603361منتظر ماجد علوان سلمان221851039070 32  0.00

96 ناجح 686287596881521مهند كاظم عبد الحسين سكر221851039071 33  74.43

92 راسب 5723834131500مهيمن علي ناصر حسين221851039072 34  0.00

94 ناجح 565560675068450نجم حسين عبد الحسين سكر221851039073 35  64.29
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


