
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

2017/2016

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 500غغ505050علي حسين عزيز حريجة221511042028 1  0.00

99 ناجح 939893998986657حيدر عدنان بدوي ساجت221611042021 2  93.86

79 راسب 550غغ635366زين العابدين قيس مصدك كزار221611042023 3  0.00

92 راسب 8029806768590مالك سعد رمضان عبد ا221611042041 4  0.00

91 راسب 0غغغ86غغحسن عيسى شذر فضاله221741042002 5  0.00

61 راسب 550غغ60غ64حسن غانم عباس محسن221741042003 6  0.00

81 راسب 510غ60غ80غحسن فاضل جبار طرف221741042004 7  0.00

69 راسب 0غ6980747497حسين خضير عبد العباس ضمد221741042005 8  0.00

74 راسب 0غغغغغغحسين عبد المير نعمه كرم221741042007 9  0.00

85 راسب 0غغغغغغحيدر جمال خلف حشف221741042009 10  0.00

78 ناجح 909170929683600عباس عبد الكريم كزار نتيش221741042010 11  85.71

83 راسب 0غغغغغ52عدنان بشارة عكروك سويدي221741042011 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين بوهان نعيمه221741042012 13  0.00

72 راسب 0غغغغغ52علي حسين علي حسين221741042013 14  0.00

57 راسب 590غغ526850علي زكي عكله حشف221741042014 15  0.00

90 راسب 790غغ867790علي مشرق منخي جابر221741042016 16  0.00

غ راسب 680غغغ67غكرار زهير وداد جخير221741042017 17  0.00

79 راسب 660صفر80غ34غم فائز سعود محينه221741042021 18  0.00

89 راسب 810غ85غ87غمرتضى راشد غانم سالم221741042022 19  0.00

77 ناجح 657182626572494مرتضى سلمان شيال زياره221741042023 20  70.57

88 راسب 960صفر939895100مصطفى نبيل مسلم مكطوف221741042024 21  0.00

92 راسب 0غ7967غغ57وليد جابر لفته عبد221741042025 22  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 الجزائر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


