
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 العكيكة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 معيد 5065563076500ابو الحسن علي سمير زاهي221721041001 1  0.00

54 معيد 5035502450500احمد عريمش كامل شلكه221721041005 2  0.00

79 ناجح 515057786950434احمد علء جعفر سمير221721041006 3  62.00

66 معيد 5040615058520مسلم غازي رحيم ليذ221721041057 4  0.00

60 ناجح 505082505358403هاني سالم علوي ماشي221721041065 5  57.57

72 ناجح 505064617164432احمد سالم محمد نعيم221821041001 6  61.71

79 معيد 3923505060590احمد طالب زاجي جاسم221821041002 7  0.00

76 ناجح 557664717780499احمد علي عبد الكريم هويدي221821041003 8  71.29

74 معيد 3651645065610احمد قاسم هويش شويلي221821041004 9  0.00

86 معيد 5830515760610احمد محمد عبد عليوي221821041006 10  0.00

77 معيد 5040506662630احمد ناصر كنيش عامر221821041007 11  0.00

87 معيد 67690صفر505859امين وشاح مطر جبار221821041009 12  0.00

82 معيد 2830302650350انور جبار مطلك حسن221821041010 13  0.00

75 معيد 5032395062540اياد سعيد غني فاضل221821041011 14  0.00

90 معيد 68640م372954حسن عباس عايد شدود221821041012 15  0.00

87 ناجح 586552587667463حسين جلل سلمان شريدة221821041013 16  66.14

87 معيد 740م60275635حسين رحيم علي سرحان221821041014 17  0.00

94 معيد 4139507660620حسين عبد الكريم لفتة جبر221821041015 18  0.00

82 ناجح 505052506069413حسين علي كاظم ضهد221821041016 19  59.00

79 معيد 3750345756550حيدر اسعد داخل فليح221821041017 20  0.00

85 معيد 535358510%3719حيدر حافظ عبد احمد221821041018 21  0.00

82 معيد 4250665366630زكريا يحيى محمد رهيف221821041019 22  0.00

82 معيد 4226212750370سجاد حسين وهيب صبيح221821041020 23  0.00

66 معيد 5027504156620سجاد عدنان كريم طعان221821041021 24  0.00

76 ناجح 505058506767418سجاد علي ستار عبد الرضا221821041022 25  59.71

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 العكيكة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 معيد 0ست3858605367سجاد نايف كريم ضاحي221821041023 26  0.00

62 معيد 3126292550280سيف احمد ياسر داخل221821041024 27  0.00

88 ناجح 535050505150392صهيب كمال حمود صحن221821041025 28  56.00

80 معيد 5353714071660ضياء الدين جواد عودة جاسم221821041026 29  0.00

40 معيد 34370م52م33ضياء صباح زغيرون كاظم221821041027 30  0.00

77 معيد 5025302455340طالب صادق حسان حسين221821041028 31  0.00

61 معيد 5850753370770عباس خافور ابراهيم محمد221821041030 32  0.00

88 معيد 5542905175880عباس عدنان مهدي صالح221821041032 33  0.00

65 معيد 4227622454500علي جبار طعمه جاسم221821041035 34  0.00

75 معيد 50280%30262717علي سعد عودة جخيور221821041036 35  0.00

81 معيد 3934824057500علي صادق مسير حنتوش221821041037 36  0.00

64 معيد 50400%28265018علي صلح هادي فليح221821041038 37  0.00

64 معيد 5050680م3136علي عادل هاشم هادي221821041039 38  0.00

89 معيد 684271700صفر50علي عباس عايد شدود221821041040 39  0.00

82 معيد 5334562659700علي عبد المير حاجم حسن221821041041 40  0.00

74 معيد 5030503852600كاظم حسن محمد جايد221821041045 41  0.00

74 معيد 0م5050544250كرار رحيم فرج عجرش221821041047 42  0.00

94 ناجح 677165696791524كرار محمد شيال حمود221821041048 43  74.86

80 ناجح 506463566870451كريم عادل محمود داود221821041049 44  64.43

91 معيد 5741825074790محمد صادق ناهي عطشان هايم221821041050 45  0.00

78 معيد 3621375054510محمد كريم صاحب مراد221821041051 46  0.00

86 ناجح 505066546773446محمد وفيق شاكر محسن221821041052 47  63.71

90 ناجح 535357676272454مخلد كريم عبيجي عبد221821041053 48  64.86

85 ناجح 525072627370464مسلم نعيم ساجت جخيور221821041054 49  66.29

91 ناجح 585362637268467مشتبى عبد مكطوف سوادي221821041055 50  66.71

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 :3
ذي قار

اعدادية العكيكة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

041رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 معيد 5033505472500مقتدى وحيد جاسم محمد221821041056 51  0.00

87 ناجح 565277728485513مقداد احمد نجم عبد ا221821041057 52  73.29

79 معيد 3725352750370منتظر جاسم عبد الخضر داخل221821041058 53  0.00

74 معيد 5050500صفر3625منتظر رزاق عباس سالم221821041059 54  0.00

97 ناجح 505950907177494منتظر مطر عايد علي221821041060 55  70.57

78 معيد 4035365055500ميثم حسين باقر محمد221821041061 56  0.00

79 معيد 5054385058840نائل صادق صيوان حسن221821041062 57  0.00

78 معيد 3850550صفر3835وسام راسم محمد كردوش221821041063 58  0.00

المشاركون

58 
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


