
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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

62 معيد 7027686067870علي كامل حسوني ساجت221721068018 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحسان مبارك حرابه حريز221821068001 2  0.00

72 معيد 5036506066530احمد جاسم محمد شناوه221821068002 3  0.00

78 معيد 3333503650340احمد صلح صباح طعيمه221821068003 4  0.00

80 معيد 525065580اثنتان38احمد ظافر علوان خضير221821068004 5  0.00

84 معيد 31320بصير506150امير فاخر خماط مجبل221821068005 6  0.00

60 معيد 306337260%3813حسين رياض عبد جبير221821068006 7  0.00

25 معيد 50320م64مستحسين عبد الساده عبد ا شنان221821068008 8  0.00

86 ناجح 596888806969519خضر عباس جاسم محمد221821068009 9  74.14

87 ناجح 766894727976552سجاد بشير صكبان سبت221821068010 10  78.86

77 معيد 4131505060590سجاد عباس عزيز زنكور221821068011 11  0.00

م معيد 3750536372370عباس طالب جبر رهيف221821068013 12  0.00

81 معيد 4150326452390علي ظاهر حبيب موسى221821068014 13  0.00

86 معيد 770م73827082عون علي عواد عريبي221821068015 14  0.00

79 معيد 500صفر35342557عباس علي مشاوش وهب221821068016 15  0.00

94 معيد 6034727979800فاضل اياد نصيف حافظ221821068017 16  0.00

95 ناجح 576668817076513ماهر مديح محسن عطشان221821068018 17  73.29

81 ناجح 507955515056422محمد سعد صكبان غازي221821068019 18  60.29

67 معيد 5060506160410محمود عدنان امين لطيف221821068020 19  0.00

92 ناجح 637083877182548مرتجى راضي حسن شاطي221821068021 20  78.29

87 معيد 70840صفر596586مصطفى حسن ناصر حسين221821068022 21  0.00

71 معيد 560م3150صفر50مهند خليل تبينه معارج221821068023 22  0.00

73 معيد 5027387150510مهند محسن حسين محمد221821068024 23  0.00

87 ناجح 506164687361464ناصر رهيف شاطي هوشان221821068025 24  66.29

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 مهد النبياء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

068رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 17 6 % 25.00

 95.24

الممتحنون
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نسبة النجاح
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 57.14 77.27 90.00 85.00 68.18 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


