
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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 575050506256420احمد عايد ناصر بدر221741069004 1  60.00

91 ناجح 666571535666468احمد خيون خليل داخل221841069001 2  66.86

97 ناجح 758986708598600احمد شعبان كطامي جاسم221841069002 3  85.71

77 راسب 61650غغ63غاحمد عبد الجليل داود سلمان221841069003 4  0.00

62 راسب 0غغغغغغاحمد قاسم محمد معارج221841069004 5  0.00

82 راسب 6550703950800اياد حسين عادل سدخان221841069005 6  0.00

69 راسب 0غغغغغغحسن ابا ذر ريكان عجيمي221841069006 7  0.00

88 راسب 50500غ583055حسن عذاب خيون محيسن221841069007 8  0.00

غ راسب 0غغغغ50غحسن كاظم عبد ا زغيرون221841069008 9  0.00

80 راسب 5162650غ5950حسين قادم شوشان ضيدان221841069010 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر عدنان عوده رميح221841069012 11  0.00

80 راسب 0غغغغ5050حيدر علي برزان عطار221841069013 12  0.00

غ راسب 0غغغغغ60حيدر كاظم محمد معارج221841069014 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد عبد علي حسين شباث221841069016 14  0.00

83 راسب 500غغ50غ56سلمان ستار جباري جعفر221841069018 15  0.00

73 راسب 5031345050500عباس عبد صياح خليف221841069021 16  0.00

73 راسب 6069652450530عباس محمد غني كاظم221841069022 17  0.00

76 ناجح 676662505450425عباس موحان دلي حايف221841069023 18  60.71

86 ناجح 587578517563486علي جواد كاظم عريش221841069024 19  69.43

86 راسب 6150820غ6550علي حسين هداي سرسوح221841069025 20  0.00

77 راسب 0غغغغغغعلي طاهر تعبان معيدي221841069026 21  0.00

غ راسب 0غ50غغغغعلي عبد ا شريف عاصي221841069027 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي ناصر شعيبث عاشور221841069028 23  0.00

74 راسب 0غغغغتسع50علي هيثم كريم سالم221841069029 24  0.00

96 راسب 0غ78غغغ22فاضل عادل جاسم ساجت221841069030 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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 636470607059479كاظم حسين حسن بديوي221841069031 26  68.43

غ راسب 61550غغ5271كرار حميدان بعرور علي221841069032 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد بشير منحر كاظم221841069034 28  0.00

78 راسب 0غغغغغغمحمد عباس فاضل حميد221841069037 29  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد عواد عدوان بدر221841069038 30  0.00

91 راسب 51500غغ5959محمد نجم غانم ساجت221841069039 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحيي الدين محيي خيون محسن221841069040 32  0.00

97 راسب 8188960غغ84مرتضى حسين منشد راضي221841069041 33  0.00

77 راسب 5541506158580مرتضى مصطفى حسن جحيل221841069042 34  0.00

67 راسب 5057505039510مصطفى حسن كاظم عويد221841069043 35  0.00

92 ناجح 748094948197612مصطفى عبد الجواد سعدون منصور221841069044 36  87.43

52 راسب 0غغغغ50غمصطفى ماجد شيال وسمي221841069045 37  0.00

85 راسب 83870غغ94غمقتدى كاظم خنيفر حمود221841069046 38  0.00

85 راسب 56540غ696059منتظر حمدي رحيمه محمد221841069047 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر عبد الحسن عبد محمد221841069048 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهيمن صباح عوده عباس221841069049 41  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


