
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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 0غ5051722051احمد حسين داخل راضي221851068001 1  0.00

86 راسب 4150593950520امجد رشيد محمد جبر221851068002 2  0.00

96 ناجح 696696586077522حيدر جمعه عواد مطشر221851068005 3  74.57

90 راسب 0غغغ88غ61حيدر عاشور جواد كاظم221851068006 4  0.00

90 ناجح 596853716671478زين العابدين ثائر عباس شاهر221851068009 5  68.29

81 راسب 570واحد50305136سجاد عباس مدلول سعدون221851068011 6  0.00

96 ناجح 855782889287587سمير حكيم محسن مطير221851068013 7  83.86

90 ناجح 726694647566527عبد ا علي حسين ناصر221851068014 8  75.29

92 راسب 0غ50غغ6050علي جليل عبد ا ذياب221851068016 9  0.00

87 راسب 500غ57غغغعلي حاتم طاهر نفس221851068017 10  0.00

97 ناجح 735083765969507علي عبد الواحد نعيمه ياسر221851068020 11  72.43

85 راسب 50620غغ60غعلي عبد اليمه عبد الكاظم حسن221851068021 12  0.00

78 راسب 0غغغغغغقاسم رسن محسن راضي221851068025 13  0.00

غ راسب 0غغغ50غ53كرار علي حسين عطية221851068026 14  0.00

88 راسب 6238825550820محمد حسين فليح شدود221851068028 15  0.00

91 راسب 690صفر50609857محمد حمود ناصر حسون221851068029 16  0.00

71 راسب 0غغغغ51غمحمد علي عبد الحسين صادق221851068031 17  0.00

89 ناجح 8382901006586595مصطفى صباح عبد علي221851068035 18  85.00

74 ناجح 555769605265432ميثم كريم مختاض سالم221851068038 19  61.71

69 راسب 2750502650500نور علي عبد الحسين نور221851068039 20  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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