
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية اليرموك للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 620غ66695656احمد خلف عبد بزون221841004002 1  0.00

93 راسب 55500غ695571احمد غسان حميد عطشان221841004003 2  0.00

89 راسب 2656500غ5075احمد محمد جواد كاظم عويد221841004004 3  0.00

غ راسب 0غ6161غ88غالمنتظر حيدر دهري طلب221841004005 4  0.00

99 ناجح 797089738090580جعفر صادق جعفر وهيب221841004008 5  82.86

77 راسب 500غغ50غ52حسين جاسم جوده عبود221841004011 6  0.00

80 راسب 5054600غغ50حسين قاسم بردان طعيمة221841004014 7  0.00

61 راسب 0غغغغغغحسين محسن دخيل صالح221841004015 8  0.00

96 ناجح 768292856976576حمزه حسين علي حسين221841004016 9  82.29

84 راسب 0غغغ5850غخالد فالح زغير حنيفش221841004018 10  0.00

95 راسب 870غغ81غ84زين العابدين غني عبد الرحيم حسن221841004019 11  0.00

64 راسب 32500%50505012سجاد امجد رزيج يوسف221841004020 12  0.00

غ راسب 0غغغ57غغسجاد عبد ا علي راهي221841004021 13  0.00

94 ناجح 719293887796611سجاد قاسم جهلول عليوي221841004022 14  87.29

88 راسب 850غغ71غ84علي الكير خليل محمد كاظم221841004025 15  0.00

85 راسب 5050574065500علي حبيب جبر حاشوش221841004027 16  0.00

90 راسب 61620غغغغعلي رمضان عبيد فرحان221841004031 17  0.00

غ راسب 0غغغ69غغعلي سعد كاظم عبد الحسين221841004032 18  0.00

86 راسب 500غغ65غ50علي عبد الحمزة خلف محمد221841004034 19  0.00

89 راسب 0غ57غ698254كاظم جبار كيطان صخي221841004035 20  0.00

72 راسب 500غغغ5060كرار علي كاظم فزع221841004036 21  0.00

99 راسب 730غغ728890كرار محمد ثجيل كريم221841004037 22  0.00

90 ناجح 607775545391500مؤمل عبد المير عبد الحسن تقي221841004038 23  71.43

72 راسب 530غغغ5755محمد باسم جبار فزع221841004041 24  0.00

غ راسب 0غغغ9173غمحمد حيدر عبد الكاظم صالح221841004042 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية اليرموك للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 778566856886558محمد صلح حسن مزهر221841004043 26  79.71

68 راسب 0غغغ506462محمد علي شناوة عزيز221841004045 27  0.00

88 راسب 0غ50غ67غ62مرتضى كامل عبد الحسن شمخي221841004050 28  0.00

90 راسب 0غغغ7465غمصطفى نعيم خلف جبر221841004051 29  0.00

75 راسب 65520غغ84غمهدي لفته عزال حمد221841004053 30  0.00

غ راسب 0غغغ66غ58موسى كاظم غافل خويط221841004054 31  0.00

89 راسب 0غغغغ79غهيثم صابر حاجم جبر221841004055 32  0.00

72 راسب 540غغغ5069يحيى صبار جاسم بديوي221841004056 33  0.00

75 راسب 0غغغ545058يونس حسين عكلة جازع221841004057 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


