
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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

56 معيد 3357505057500احمد حسان عبد الصاحب طعيمه221721020002 1  0.00

72 ناجح 505076506266426احمد رحيم ماهود جابر221721020003 2  60.86

75 ناجح 505466615950415حسن فؤاد جاسم محمد221721020011 3  59.29

61 ناجح 535050605050374مصطفى كريم شغناب عفات221721020046 4  53.43

81 معيد 5030395950500احمد علي ساير سلمان221821020001 5  0.00

91 معيد 5127607956690اسعد عايد شاهر مري221821020002 6  0.00

86 معيد 5036742456500امجد عبد مايع دغيم221821020003 7  0.00

76 معيد 0صفر546734صفر50امير فيصل نجم عبد ا221821020004 8  0.00

80 معيد 5029546273500حامد عمار عبد ياسر حمود221821020006 9  0.00

83 معيد 0م736754صفر40حسن شوقي نجم عبد ا221821020007 10  0.00

69 معيد 0م273827صفرمحسين شوقي نجم عبد ا221821020008 11  0.00

76 معيد 610ست50506869حسين محمد مطرود جابر221821020010 12  0.00

83 ناجح 575392526762466حسين مطشر ماشي رداد221821020011 13  66.57

86 معيد 5224826666640حمزه حسن جنام حميد221821020012 14  0.00

55 معيد 3820322834300حيدر جواد منادي عطاي221821020014 15  0.00

77 معيد 5034508251380سيف عماد بشيت سويف221821020019 16  0.00

75 معيد 6041706256500ضياء جابي معن عويد221821020020 17  0.00

91 ناجح 655091576184499علي رزاق حسن ظاهر221821020025 18  71.29

77 معيد 5025557238500علي شاكر كريم سعدون221821020027 19  0.00

85 معيد 525457500صفر50علي نعيم شكاحي جولن221821020031 20  0.00

79 معيد 5027508466420علي هادي حميد ماهود221821020032 21  0.00

84 معيد 6442715761610قاسم حسين عليوي مطنش221821020034 22  0.00

77 معيد 6041916680710محمد طلب عويد وسمي221821020037 23  0.00

82 معيد 555063530%5019محمد كاظم فليفل هسهاس221821020038 24  0.00

68 معيد 506650350%5013مسلم جعفر باقر عبد221821020039 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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 معيد 5036606168500منور غني حنون حذيه221821020041 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


