
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية النصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

027رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 راسب 5841625050500عباس رزاق والي حمادي221751027029 1  0.00

91 راسب 0غ506462غ69احمد شهيد فليح عبيد221851027002 2  0.00

84 ناجح 705052535061420احمد نعمه جليل محمد221851027003 3  60.00

91 راسب 6125636654500اكرم ناصر غازي لفته221851027005 4  0.00

90 راسب 0غغغ68غ58امجد ناجح عذافه كيطان221851027006 5  0.00

97 راسب 0غ7064675050انور والي علي حميدان221851027007 6  0.00

91 راسب 6329505051520ايهاب عبد الرزاق خليف مهوس221851027008 7  0.00

85 راسب 5050553450390جعفر ساجد عزيز كزار221851027010 8  0.00

91 راسب 50570%53508616جعفر شمخي جبر مشعل221851027011 9  0.00

91 ناجح 555057505150404جعفر علي جبار عبد الساده221851027012 10  57.71

86 راسب 0غ50غ60غ56حسين خير ا قاسم محيسن221851027015 11  0.00

92 راسب 825667680غ71حسين صفاء محسن حميد221851027016 12  0.00

80 راسب 0غغغغغغحسين فالح علي حبيب221851027017 13  0.00

91 راسب 0غ62غ63غ73حسين كاظم ساهي عطشان221851027018 14  0.00

غ راسب 57770غ727467حسين هادي عطيه خريب221851027020 15  0.00

غ راسب 0غغغ585050حيدر ثامر عجيل نعيمه221851027021 16  0.00

98 راسب 680غغ766980زين العابدين هاشم جخيور راشد221851027024 17  0.00

95 راسب 0غغغ605356صباح شاكر محمد عبد221851027025 18  0.00

92 راسب 5050503965500عابر فهد نعيثل جابر221851027026 19  0.00

91 راسب 0غ7255غ7279عباس عبد ا خضر حرز221851027028 20  0.00

92 راسب 55560غ565053عباس نعيم عذيب عبيد221851027030 21  0.00

89 ناجح 777379595787521عبد ا جوير عدل صالح221851027032 22  74.43

66 راسب 0غغغغغغعلي جليل ياسر كسار221851027034 23  0.00

87 راسب 6334618870500علي عبد الرضا عزيز كريم221851027036 24  0.00

90 راسب 6054630غ5068علي وليد جهاد مريهج221851027039 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية النصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

027رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 راسب 505050310%5016كرار حميد ياسين عبد العزيز221851027042 26  0.00

100 ناجح 666690505057479كرار رحيم عبيد ضاحي221851027043 27  68.43

91 راسب 0غ6057غ6467كرار مناحي عباس لفي221851027044 28  0.00

86 ناجح 715091837164516كمال جار ا عبود ياسر221851027045 29  73.71

83 راسب 500غغ66غ66مجتبى فاخر سلمان حبيب221851027047 30  0.00

86 راسب 3760613950260محمد رياض عواد جابر221851027048 31  0.00

86 راسب 6865804150500محمد ستار جبار منصور221851027049 32  0.00

87 راسب 6250595027500محمد كاطع بدر علي221851027051 33  0.00

82 راسب 6427505759600مرتضى عدنان ثجيل كاطع221851027053 34  0.00

89 راسب 6354503351500مرتضى مهند عبد الكاظم خلف221851027054 35  0.00

78 راسب 500غغ596357مصطفى جاسم محمد عوفي221851027055 36  0.00

90 ناجح 616660505850435مصطفى كامل عبيد جياد221851027057 37  62.14

91 راسب 5460552450500هادي رحيم خلف عجيل221851027060 38  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


