
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 المامين العسكرين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

254رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

60 راسب 665050500غ51احمد خليوي كريم لبيج221751254003 1  0.00

82 ناجح 506152565056407احمد اركان عبد يوسف221851254001 2  58.14

94 راسب 510غغ70غ50احمد اياد صوير زويد221851254002 3  0.00

72 راسب 500غغغغ50اراس نجم عبد جبار221851254004 4  0.00

76 راسب 5550713550520باسم عبد عون حسين مهدي221851254005 5  0.00

79 راسب 550غغ505967حسام سالم زغير جار ا221851254006 6  0.00

96 راسب 880غ65889263حسنين زوير فزع خليف221851254007 7  0.00

99 راسب 50560غ577880حسين جاسم محمد حبيش221851254008 8  0.00

90 ناجح 658973755375520حسين جبر دغيم حسين221851254009 9  74.29

82 راسب 0غغغغ50غحسين كامل عبد الحسين فجر221851254011 10  0.00

76 راسب 0غغغغ50غحسين يوسف سلمان سلطان221851254012 11  0.00

99 راسب 700غ65687835سعد عزيز هادي كاصد221851254013 12  0.00

98 راسب 56680صفر738385سيف سعد جاسم محمد221851254014 13  0.00

74 راسب 500غغ565350عباس حساب جابي كواك221851254016 14  0.00

99 راسب 650غ7263غ72علي جبر دغيم حسين221851254017 15  0.00

86 راسب 5167523850580علي غسان عاشور يوسف221851254018 16  0.00

87 راسب 500غغ666966علي كاظم خشان عوده221851254019 17  0.00

72 راسب 0غغغ59غ50علي محمد علي كريم221851254020 18  0.00

84 راسب 500غصفر598264علي موسى شريف فرهود221851254021 19  0.00

100 راسب 55730غ717591فاضل حسين كيطان جار ا221851254023 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار احمد جوده مرواح221851254024 21  0.00

87 راسب 50680غ688070محمود شاكر قاطع بهيل221851254027 22  0.00

86 راسب 0غغغ50غغمرتضى عمار طلبه بديوي221851254028 23  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 المامين العسكرين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

254رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 
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 0.00 0.00 16.67 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


