
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 الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 5034565650560انور مصطفى حسون شدوح221721018006 1  0.00

84 معيد 5042515865570احمد عذيب علي خضر221821018001 2  0.00

75 معيد 600مصفر573861احمد عيدان علوي شنون221821018002 3  0.00

95 ناجح 535184697251475احمد محمد قاسم خيون221821018003 4  67.86

75 معيد 2625255050240حسين حميد ياس غيلن221821018006 5  0.00

89 معيد 5040845468820حسين سلمان عطشان فياض221821018007 6  0.00

87 معيد 6867660م39ثلثحسين طلب حسين هلم221821018008 7  0.00

68 معيد 0م5042414161حسين هادي مناحي منشد221821018010 8  0.00

88 معيد 3537525057680حمزة عبد الجليل خلف مطلق221821018011 9  0.00

79 معيد 5057385057620حميد فليح كزار سلطان221821018012 10  0.00

92 ناجح 555360567861455حيدر صبيح سلمان عبد221821018014 11  65.00

70 معيد 5054502758500خالد سلمان مظلوم مزعل221821018015 12  0.00

86 معيد 5031545067680رسول حسن عودة عبيد221821018016 13  0.00

70 معيد 3122536557500زيد حاتم شمخي جبر221821018017 14  0.00

92 ناجح 577893948879581سجاد حسين علي جواد221821018018 15  83.00

64 معيد 5029505052500سجاد رزاق ضيول فزاع221821018019 16  0.00

78 معيد 3553385863500سجاد علي كاظم شبيب221821018020 17  0.00

83 ناجح 525054636766435سيف الحق سالم محمد عيفان221821018022 18  62.14

83 معيد 3934313373690عباس حسن طعيمة جوعان221821018024 19  0.00

88 ناجح 586981858989559عباس داخل كاطع حواس221821018025 20  79.86

86 معيد 5038256554630عبد ا اسعد صعيوج رخيص221821018027 21  0.00

88 ناجح 605069506369449عبد ا فرحان دعيم شغيني221821018028 22  64.14

87 ناجح 505051525050390علي اسعد عودة حبيب221821018029 23  55.71

87 معيد 5032556463620علي كاظم جبار عبد السادة221821018030 24  0.00

85 ناجح 528491647475525علي نجم عبد السادة مهوس221821018031 25  75.00

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 الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 معيد 630صفر5569صفرصفركرار عامر خياط تالي221821018032 26  0.00

87 معيد 5029536667640كرار عبد الجبار حسين شهد221821018033 27  0.00

90 معيد 5239715076680محمد باقر رفاك كشاط221821018035 28  0.00

61 معيد 3626225050320محمد سعد حميد حسين221821018036 29  0.00

89 معيد 3762616168550محمد سعيد صالح حميد221821018037 30  0.00

56 معيد 3040500%19%2811محمد عجيل شريف عليوي221821018038 31  0.00

61 معيد 3128344071530محمد مصطفى عدنان دحام ضيول221821018039 32  0.00

92 معيد 5377622954590منتظر عبد الكريم سلمان عمران221821018040 33  0.00

81 معيد 5026515062500ناصر سعد ناصر حسين221821018041 34  0.00

م معيد 0ممممممهادي حسن حنين جليب221821018042 35  0.00

89 معيد 9274770%16م42يوسف جاسم عبيد ضاحي221821018043 36  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


