
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 المسار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 500غ50غ5462احمد جعفر معن خوير221851255001 1  0.00

77 راسب 500غغغغ53احمد كريم حسين رهيف221851255002 2  0.00

83 راسب 0غغغغغغاحمد ياسر جبار مطرود221851255003 3  0.00

90 راسب 500غغغغ54تبارك جميل عبد الرضا مريشد221851255004 4  0.00

غ راسب 0غغغغغ50جعفر عون سالم رهك221851255005 5  0.00

85 راسب 530غغغ5055جواد كاظم معن خوير221851255006 6  0.00

77 راسب 0غغغغغغحسين حيدر محسن حميد221851255007 7  0.00

85 راسب 500غغغغ50حسين سمير ياسر حفين221851255008 8  0.00

81 راسب 250غ5925%5016حمزه هاشم محمد مجيبل221851255009 9  0.00

85 راسب 5931523029570حيدر كريم عبد زاهي221851255010 10  0.00

89 راسب 670غ8450غ64خالد عبد الجليل ريسان غيلن221851255011 11  0.00

90 راسب 0غغ60577450رسول محسن مراد موسى221851255012 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغستار علي ناصر حسين221851255013 13  0.00

84 راسب 550غغ63غ59سيف علي كاظم طعيمه221851255015 14  0.00

87 ناجح 545059585063421عباس دحام جريد عطيه221851255016 15  60.14

98 ناجح 827185656884553عباس عليوي عواد جوده221851255017 16  79.00

غ راسب 0غغغغغغعباس كريم كاظم طعيمه221851255018 17  0.00

59 راسب 0غغغغغغعلي جنام عوده صبيح221851255019 18  0.00

83 راسب 500غغ50غ50علي عبد المير صباح محسن221851255021 19  0.00

81 راسب 0غغغ50غ50علي عواد كاظم بداي221851255022 20  0.00

96 راسب 660غغ636387علي محمد مطشر شياع221851255023 21  0.00

82 راسب 5020505050750علي محيسن فليح جوده221851255024 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغفراس حسن صكبان رشاك221851255025 23  0.00

86 راسب 6563544235680مؤمل ستار حسن عبد الرضا221851255026 24  0.00

85 راسب 0غ615050غ51محمد جبار مطر مطرود221851255028 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 المسار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغمحمد راهي هليل عبد ا221851255029 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد رحيم عابر محمد221851255030 27  0.00

83 راسب 0غغغغغ50مصطفى احمد جبار مطرود221851255031 28  0.00

93 ناجح 545092647581509مصطفى علي ناصر حسين221851255032 29  72.71

83 راسب 0غغغ50غغمنتظر صبار سالم عاشور221851255034 30  0.00

69 راسب 0غغغغغغمنتظر ناصر صكبان رشاك221851255035 31  0.00

60 راسب 0غغغغغغمنذر عبد المنعم ناشع مهاوش221851255036 32  0.00

غ راسب 0غغغغغ50موسى خليل جلب خضير221851255037 33  0.00

86 راسب 550غغغغ50هاذر طالب رسن مطشر221851255038 34  0.00

84 راسب 0غغغغغغرحاب كاظم علي راهي221852255001 35  0.00

99 ناجح 798087726488569ساره حنون علي حسن221852255002 36  81.29

81 راسب 0غغغغغغفاطمه صالح هادي علي221852255004 37  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


