
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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 505050655754398حاتم عبد الكريم موسى كيطان221721054005 1  56.86

92 معيد 5037515778500ماهر ريحان صكبان سلمان221721054038 2  0.00

69 معيد 536373640مصفراحمد جواد خاجي صحن221821054001 3  0.00

51 معيد 0صفر58%2918صفر32احمد عمار حبيب مطلك221821054003 4  0.00

55 معيد 3624205271500احمد فؤاد خير ا عبد الرزاق221821054004 5  0.00

60 معيد 5025502754400اسحاق فضل سلمان بارح221821054006 6  0.00

75 ناجح 595060507151416اسعد رحم علي خلف221821054007 7  59.43

56 معيد 213239380%3218حسن رزاق جابر جاسم221821054009 8  0.00

39 معيد 50370صفر413320حسين كامل منصور سلطان221821054011 9  0.00

63 معيد 53500صفر392653حيدر كاظم جوده موسى221821054012 10  0.00

م معيد 0ممممصفرصفرزين العابدين علي محسن حمدان221821054014 11  0.00

62 معيد 50565564500صفرسجاد سمير ارخيص عبد الحسن221821054015 12  0.00

57 معيد 0%855718صفر5039سجاد عباس عطوان فرحان221821054016 13  0.00

53 معيد 60390صفر2664صفرسجاد غانم حامد رفيع221821054017 14  0.00

73 معيد 5036735055560صفاء محمد عبد حمادي221821054019 15  0.00

78 معيد 3527295852410صلح حسين وحيد عباس221821054020 16  0.00

63 معيد 4130535056350طه حميد مطر منخي221821054021 17  0.00

73 معيد 4239547257380ظافر عبد الرضا خضير رشدان221821054022 18  0.00

65 معيد 3939656470630عبد الجبار عبد ا جبر ليج221821054023 19  0.00

69 معيد 3950396960500عجيل حسوني علي رسم221821054024 20  0.00

76 ناجح 615384877064495عقيل هاني عويد سفيح221821054025 21  70.71

72 ناجح 505053677956427علي حسام نايف شيال221821054026 22  61.00

54 معيد 0صفر4150صفر3626علي حسين جبار محمد221821054027 23  0.00

54 معيد 0صفر50صفر24%3019علي حسين لعيوس حبيب221821054028 24  0.00

55 معيد 3428317550360علي عبد المير محمد باهض221821054029 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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

85 معيد 5030645166500علي محمد خضير غانم221821054030 26  0.00

69 معيد 3756644053510كرار داود سلمان راشد221821054031 27  0.00

50 معيد 4041414157350كرار سلطان منصور عاجل221821054032 28  0.00

70 معيد 5036635571600مجيد قاسم حامد رفيع221821054034 29  0.00

50 معيد 3320503268390محمد خير ا فليح رفيع221821054036 30  0.00

63 معيد 5237555058520محمد عبد الواحد فتوحي بدع221821054037 31  0.00

58 معيد 575569570م37محمد مجيد جبر عبد221821054038 32  0.00

60 معيد 3164685050500محمد نعيم حمود عوده221821054039 33  0.00

67 معيد 5036425061530مسلم جبار شويلي كريم221821054040 34  0.00

86 معيد 0م5453597174منتظر عباس مظلوم عليوي221821054041 35  0.00

83 ناجح 645091816560494منير عبد الحسين خميس فليح221821054042 36  70.57

59 معيد 3527545050500مهدي كاطع دهروب علي221821054043 37  0.00

صفر معيد 4052558158390مهيمن ناصر صعيب هادي221821054044 38  0.00

90 معيد 630م58506456ضياء سالم خافور عوده221821054045 39  0.00

64 معيد 4150505057500طه عماد طه ياسين221821054046 40  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


