
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

56 معيد 3238505039500احمد عبد الحسن طاهر مطلك221821005001 1  0.00

69 معيد 39505237500صفراحمد هادي كاظم محيسن221821005002 2  0.00

72 معيد 500م536539صفربهاء عقيل حنون حسون221821005005 3  0.00

83 ناجح 655476588581502حسين احمد عبد العظيم احمد221821005007 4  71.71

71 معيد 50505050330صفرحسين زيد جليل محي221821005008 5  0.00

72 ناجح 525455556651405حسين فالح عرمش عنيد221821005010 6  57.86

72 معيد 510م50374159حيدر عادل عبدالصاحب محمد221821005011 7  0.00

50 معيد 3350423834400حيدر نصير هاشم مبادر221821005013 8  0.00

80 ناجح 575750506270426رعد منعثر خزعل لفته221821005014 9  60.86

55 معيد 610%5361506818زين العابدين عبد الرحمن راضي علي221821005015 10  0.00

87 ناجح 615670606864466زين العابدين عبد ا شلل طعمه221821005016 11  66.57

51 معيد 23554158400صفرزين العابدين هيثم رشيش عويد221821005017 12  0.00

59 معيد 3224315039530سجاد حميد شريف عجيل221821005019 13  0.00

69 معيد 684150500م35سجاد ستار مالك بريس221821005021 14  0.00

75 ناجح 535071635060422سيف سعد سهيل نجم221821005024 15  60.29

67 معيد 4141506940340سيف ضياء حلبيد شرشاب221821005025 16  0.00

75 ناجح 555069586481452سيف هادي حسين راضي221821005027 17  64.57

62 معيد 57717450780صفرصفاء اثير غازي ميزر221821005028 18  0.00

85 معيد 69800م69مصفرعباس شريف محمد فكاك221821005031 19  0.00

77 ناجح 585076596266448عدنان جبار عذيب جوهر221821005033 20  64.00

68 معيد 5028505736550علي ابراهيم مري صاعد221821005034 21  0.00

59 معيد 2321333533360علي خضير عباس ناصر221821005036 22  0.00

50 معيد 3142315052500علي زهير جواد كاظم221821005037 23  0.00

59 معيد 3440505775400علي شمران ياسر موزان221821005038 24  0.00

77 معيد 5085525256380علي عادل خليل جاسم221821005039 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 505666706856438علي عبد الحسين فهد علي221821005040 26  62.57

61 معيد 63620عشر545772علي محمد كامل ضيغم221821005041 27  0.00

63 ناجح 545068585753403مؤمل عادل عبود دودان221821005043 28  57.57

63 معيد 4124655342540محمد باسم محمد حسن221821005044 29  0.00

72 ناجح 597180847169506محمد عبد ا طالب عجلن221821005046 30  72.29

72 ناجح 626773735877482محمد غالب عيسى نادر221821005048 31  68.86

73 معيد 660مصفر575076محمد فاضل عباس جرجاك221821005049 32  0.00

70 معيد 3242513750500محمد كاظم طعمه عبيد221821005050 33  0.00

79 معيد 6163680صفر3039محمد محسن معل عبد ا221821005051 34  0.00

63 معيد 4132404056340مرتجى علي كمال مزيد221821005052 35  0.00

63 معيد 335641500م33مصطفى رحمن وحيد حسين221821005053 36  0.00

57 معيد 3042505128290منتظر حسين جبار محسن221821005055 37  0.00
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مدير المركز
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