
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 الشهداء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

057رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 معيد 6539727359640ابراهيم محمد ابراهيم عاجل221821057001 1  0.00

75 معيد 52596668680صفراحمد حميد جواد عجه221821057002 2  0.00

85 معيد 5940607478820احمد سالم فرحان لهيمد221821057003 3  0.00

87 معيد 5942518158500انور مجيد حرب ماجد221821057004 4  0.00

79 ناجح 575565827265475حسام حامد حسين جلوب221821057006 5  67.86

73 ناجح 587271767667493حسن شرشاب عودة دلش221821057007 6  70.43

92 ناجح 798492758684592حسين جعفر عباس عودة221821057008 7  84.57

م معيد 0ممممممحسين علء والي بعنون221821057009 8  0.00

85 ناجح 666967566980492حيدر جعفر عيسى درويش221821057010 9  70.29

87 ناجح 675789508179510رضا رحيم جواد عجه221821057011 10  72.86

81 ناجح 616368706668477زين العابدين عزيز فرحان نفيله221821057012 11  68.14

78 ناجح 645074767285499سجاد اياد ابراهيم كريم221821057013 12  71.29

78 ناجح 525564837871481عباس قحطان سعدون محل221821057014 13  68.71

65 ناجح 505050507067402عبد الرحمن علي حسين مخرص221821057015 14  57.43

74 ناجح 505051515754387عبد ا عبد الحسين عبد ا شجر221821057016 15  55.29

87 ناجح 715988578578525علي جواد كاظم سواده221821057017 16  75.00

80 معيد 0م5467م6456علي حامد ناصر ضيدان221821057018 17  0.00

88 معيد 5527567776870علي عودة حمادي شذر221821057020 18  0.00

92 معيد 910م9276م65علي كريم عبد فلفول221821057021 19  0.00

74 ناجح 525671606776456كرار عبد الحسن شهيب علوان221821057022 20  65.14

76 معيد 365062660م50محسن نعيم ماجد حسن221821057024 21  0.00

79 معيد 5723556359620محمد المهدي سعيد هارون جعفر221821057025 22  0.00

88 معيد 6335868083880محمود شاكر عيسى اطبيج221821057026 23  0.00

82 ناجح 655574698287514مرتضى شاتول مغشغش مسعد221821057027 24  73.43

79 ناجح 597468648171496منتظر ستار جبار نعمة221821057028 25  70.86

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 الشهداء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

057رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

85 ناجح 555669807971495مهدي عبد الحسين داغر زغير221821057029 26  70.71

84 معيد 6030716388830نور صباح جعاز حسين221821057030 27  0.00
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