
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 محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

79 ناجح 505063675054413امير علي فاخر حسين221721010010 1  59.00

65 معيد 5236657650500حسن علي ثامر كيطان221721010018 2  0.00

88 معيد 5928505150500حيدر ثامر حمدان جبر221721010031 3  0.00

م معيد 5130676963660احمد ضياء نعيمه حسن221821010001 4  0.00

81 معيد 5028505967560اسعد كامل جبر حسن221821010002 5  0.00

77 معيد 5451330م5037انور حكيم جايد شلش221821010003 6  0.00

86 معيد 6131616161380انور صباح حمود مرواح221821010004 7  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرجفعر ثجيل خضير زيارة221821010005 8  0.00

88 معيد 770م70م7557حسين حيدر شريف مريهج221821010006 9  0.00

84 معيد 5330575054500حسين عبد الكريم حنون مساعد221821010009 10  0.00

64 معيد 7853530م5150حسين محمد بجاي عبيد221821010011 11  0.00

75 ناجح 605775566159443خالد صباح كريم رحيم221821010016 12  63.29

62 معيد 3524505554410خضير شلش راشد بريدي221821010017 13  0.00

57 معيد 2929566053580سجاد حازم عون يوسف221821010018 14  0.00

78 ناجح 586086717678507عباس جواد جودة مشني221821010020 15  72.43

58 معيد 5042506758510عبد ا ابنيان اسعود غافل221821010021 16  0.00

50 معيد 3827415050500عبد ا مجيد جهاد ناهي221821010022 17  0.00

م معيد 335940340مصفرعلي حسين علوان شديد221821010024 18  0.00

78 معيد 66590صفر503967علي زويد زعير كلوب221821010025 19  0.00

50 معيد 303437400%3718علي سعيد محمد زباله221821010026 20  0.00

65 معيد 5039260م3635علي كريم زويد جبير221821010027 21  0.00

89 معيد 630صفر436081صفرفاضل فهد حسن علي221821010028 22  0.00

82 معيد 51655952750صفركرار حسين رسن راضي221821010029 23  0.00

82 ناجح 525056506155406كرار ستار نجم عبود221821010030 24  58.00

67 معيد 5031566572590محمد حسن علوان حمود221821010031 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 محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

50 معيد 0مصفر27263750مرتضى حسين هاشم جابر221821010034 26  0.00

80 ناجح 688271816382527مرتضى صلح حسن عبد221821010035 27  75.29

83 معيد 5921337142720مسلم عقيل جبار حسين221821010037 28  0.00

58 معيد 4153516158360مصطفى محمد عباس زباله221821010038 29  0.00

72 معيد 5129637854580منتظر محمد عبد عليوي221821010039 30  0.00

91 ناجح 576166826862487مهدي زويد عطيه مهوس221821010040 31  69.57

89 ناجح 615672636971481موسى مسمار موسى مزعل221821010041 32  68.71

65 معيد 3727375235600يوسف عبد الواحد غضبان محمد221821010044 33  0.00

المشاركون

33 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


