
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

2017/2016

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

95 معيد 55740صفر5261ماحمد صعيوج سمير معجل221751068001 1  0.00

82 معيد 7032588871500احمد فاضل مرهج شنين221751068002 2  0.00

86 ناجح 885192797880554احمد مهدي لهمود عايد221751068004 3  79.14

80 ناجح 867097948490601انور غريب عطية عبد المام221751068006 4  85.86

89 معيد 6938615438390حسين حامد سكر كحط221751068010 5  0.00

91 ناجح 785271945373512حسين عبد الرضا والي جلب221751068011 6  73.14

88 معيد 0صفر7041578050حسين مطشر جبار عجيل221751068012 7  0.00

75 معيد 0صفر605050صفر50حمود ماجد رهيف عاتي221751068013 8  0.00

88 معيد 0صفرم56صفر50محيدر جمعه عواد مطشر221751068014 9  0.00

90 معيد 850م598393محيدر طالب لطيف سلمان221751068015 10  0.00

79 معيد 0مم5057م62حيدر عيدان عبد الحسين هادي221751068016 11  0.00

88 معيد 0صفر60صفر745069خالد هليل جبر مهاوش221751068017 12  0.00

83 معيد 330صفرصفر%655017زيد باسم عبد الحسين شندل221751068018 13  0.00

88 معيد 6350677664350سعد محيل ثاجب عكلة221751068022 14  0.00

80 معيد 5629567041550طلل م عباس م حسين221751068024 15  0.00

85 معيد 7158606075350عبد العزيز احمد دهري غزال221751068025 16  0.00

83 معيد 0م38صفر583050عبد العزيز مرشد عوده رشيد221751068026 17  0.00

86 معيد 530مصفر5277معبد ا علي حسين ناصر221751068027 18  0.00

88 معيد 539274940صفر83علي جبر كمر محارب221751068029 19  0.00

89 معيد 0صفرم5458مصفرعلي عبد الواحد نعيمه ياسر221751068030 20  0.00

80 معيد 0صفر5441507254علي كامل عبد الساده عطية221751068032 21  0.00

87 معيد 6055655036350علي م حسن كزار221751068033 22  0.00

84 معيد 5950848341770مؤمل حميد منشد خلف221751068036 23  0.00

م معيد 0ممممممم حمود ناصر حسون221751068037 24  0.00

84 معيد 9685800صفر8055م خليل تبينه معارج221751068038 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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

89 معيد 0صفر7552555850م علي حسين كاطع221751068039 26  0.00

61 معيد 0سبع5030315026م فائز غانم ساجت221751068040 27  0.00

80 معيد 7141515042530م منتظر جاسم جعفر علي221751068041 28  0.00

86 ناجح 775589759553530مرتضى احمد مرهج شنين221751068042 29  75.71

86 معيد 0عشر5236736753مرتضى طالب حسن حسين221751068043 30  0.00

صفر معيد 0صفر6150م5858وسام علي عبد ا لشه221751068044 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


