
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 شهداء الغراف للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

371رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 617260596057452احمد راجي كريم خفيف221851371002 1  64.57

80 راسب 0غ55غغ5458احمد مرتضى عاشور موحان221851371004 2  0.00

67 راسب 0غغغغغ50ازهر صادق موحان يعكوب221851371005 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغاكرم كاظم هداد راضي221851371006 4  0.00

78 راسب 0غغغ505955باسم سالم راهي حسن221851371007 5  0.00

80 راسب 0غ50غغ5455حاتم سالم راهي حسن221851371008 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جاسم منخي جبر221851371009 7  0.00

91 راسب 35500%64588017حسين علي خليل ناصر221851371010 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين فاخر موسى صلبوخ221851371011 9  0.00

85 راسب 0غغغ515055حيدر كاظم سلمان سنيد221851371013 10  0.00

58 راسب 0غغغغغغصكبان محسن خلف جبر221851371016 11  0.00

78 راسب 0غغغ50غ59عبد الرضا حميد عوده هادي221851371020 12  0.00

79 راسب 0غغغغغ50علي ستار عبد الحسين زاجي221851371022 13  0.00

78 راسب 0غ50غ566559علي نجم عبد الكريم يونس221851371023 14  0.00

79 راسب 0غغغ50غ54محمد علي كريم سلمان عبد221851371027 15  0.00

79 راسب 0غغغ565564محمد محيسن حسين غافل221851371028 16  0.00

50 راسب 0غغغغ50غمحمد نجم عبد الكريم يونس221851371029 17  0.00

61 راسب 0غغغغغغمرتضى محمد شمخي جبر221851371031 18  0.00

74 راسب 0غغغ505656مرتضى ملوح عبيد حنون221851371032 19  0.00

73 راسب 0غغغ708050مهدي قاسم جلب صبير221851371034 20  0.00
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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 شهداء الغراف للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

371رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


