
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 المامين العسكريين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

254رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 ناجح 506563505653412زين العابدين جهاد جحيل جخيور221721254008 1  58.86

72 معيد 5334503852570انمار جاسم موشي كواك221821254001 2  0.00

81 ناجح 645276876266488ايهاب احمد عبد غاوي221821254002 3  69.71

81 معيد 5850376460500جاسم محسن علي عبد ا221821254003 4  0.00

77 معيد 5841406659550جاسم محمد معيجل معود221821254004 5  0.00

59 ناجح 575851835161420حسن حميد حبتر شعواط221821254005 6  60.00

78 معيد 5031565052520حسن صبار موشي كواك221821254006 7  0.00

64 معيد 5126594056500حسن علي عرمان لفتة221821254007 8  0.00

81 معيد 6139706258520حسين محمد عطيه عنقود221821254008 9  0.00

56 معيد 5050500%564118حيدر علي هادي بويج221821254009 10  0.00

81 ناجح 627262765056459حيدر ماهر حسون عبيد221821254010 11  65.57

88 معيد 57680%50505217زين العابدين موسى موشي كواك221821254011 12  0.00

82 ناجح 715665546150439سعد مجيد كاظم عويد221821254012 13  62.71

87 معيد 5552505950390سيف علي جتول عوين221821254013 14  0.00

95 ناجح 655950676459459عادل نجم عبد غاوي221821254014 15  65.57

68 معيد 7541658663670عباس عبد الكاظم عبد الحسين فجر221821254015 16  0.00

73 معيد 5525505439500عقيل عواد شناوة خضر221821254016 17  0.00

68 معيد 5628506850500علي حسن عرمان لفته221821254017 18  0.00

79 معيد 5850506650330علي حيدر حسين علي221821254018 19  0.00

م معيد 0مم25ست%5019علي فالح حسن مراح221821254019 20  0.00

85 معيد 76810صفر796774علي لطيف راهي زبل221821254020 21  0.00

70 معيد 5030505037500كاطع يحيى شريف كاطع221821254021 22  0.00

83 معيد 0مم71406750كرار حسين علي كاصد221821254022 23  0.00

73 معيد 0صفر5150575650ماجد نعيم عبد غاوي221821254023 24  0.00

78 معيد 5934415450550محمد عبد الجبار سرحان سهر221821254024 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 المامين العسكريين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

254رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 معيد 5937577057600محمد عزيز صكبان جار ا221821254025 26  0.00

م معيد 5050415154420مرتضى عبد علي عبد ا221821254026 27  0.00

75 معيد 5750506139570يوسف عبد الجبار سرحان سهر221821254027 28  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


