
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 الجزائر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 787776699275560ابراهيم خليل ريسان يوسف221841042001 1  80.00

89 راسب 600غغغغ58احمد عبد الكريم رزاق علي221841042002 2  0.00

99 راسب 0غغغ67غ76امير عباس لفتة نعيمه221841042003 3  0.00

95 ناجح 991001009897100689جعفر ستار جبار عبيد221841042004 4  98.43

غ راسب 0غغغغغغحسن عيسى شذر فضاله221841042005 5  0.00

92 ناجح 799693728081593حسن غانم عباس محسن221841042006 6  84.71

96 ناجح 659574526683531حسن فاضل جبار طرف221841042007 7  75.86

84 راسب 0غ50غغغ50حسين ايوب محمد غازي221841042008 8  0.00

97 راسب 0غغغغغغحسين مزهر جابر سلطان221841042009 9  0.00

95 راسب 5650643160540حيدر جمال خلف حشف221841042010 10  0.00

غ راسب 9499919383950خليل ابراهيم خليل جعفر221841042011 11  0.00

100 ناجح 959890929693664رياض دريهم عوج كنيص221841042012 12  94.86

100 ناجح 9594969990100674ضرغام عقيل شياع ساهي221841042013 13  96.29

100 ناجح 8998901009998674عبد الباري سقيم ناجي زهر221841042014 14  96.29

97 راسب 0غغغ778681عبد ا سلم عبد الزهرة مزيد221841042015 15  0.00

73 راسب 3550310غ6469عدنان بشاره عكروك سويري221841042016 16  0.00

74 راسب 0صفرصفرصفر609462علي حسين بوهان نعيمه221841042017 17  0.00

87 راسب 5735675250510علي حسين علي حسين221841042018 18  0.00

96 ناجح 9110095839492651علي رجاء نهيب زعيبل221841042019 19  93.00

97 ناجح 848697849387628غزوان مسير حموده ناصر221841042023 20  89.71

98 ناجح 941001009894100684كاظم عبد الكريم كزار نتيش221841042024 21  97.71

غ راسب 0غغغغغغمجيد خير ا فرج علي221841042026 22  0.00

81 راسب 0غ50غغغ58محمد المنتظر عامر خميس كاظم221841042027 23  0.00

98 ناجح 726390758684568محمد فائز سعود محينه221841042028 24  81.14

97 ناجح 9710096959496675مرتضى راشد غانم سالم221841042029 25  96.43

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 الجزائر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 730غغ859687مصطفى طالب تالي عباس221841042031 26  0.00

99 ناجح 8996100100100100684مصطفى عقيل عبد جاسم221841042032 27  97.71

95 راسب 95880غ959496يوسف فرحان مفتن عاصي221841042033 28  0.00

المشاركون

28 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


