
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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 راسب 6750670عشر7472علي غفار ياسر خضر221611067085 1  0.00

90 راسب 0غغغغ83غاحمد كريم كمر عبد ا221741067005 2  0.00

76 راسب 0غ7365%6918غاسماعيل نوري علي حمدان221741067006 3  0.00

96 ناجح 949668959796642اكرم صحن عذاب حذيه221741067007 4  91.71

73 راسب 71640غ8481غبرغش عواد حبتر مسير221741067008 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغحاتم عامر فرحان فزاع221741067009 6  0.00

76 راسب 0غغغغ50غحسين احمد حسين علي221741067011 7  0.00

88 راسب 620غ60705455حسين جمال لفته زويد221741067013 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين هاشم فرج حمد221741067016 9  0.00

63 ناجح 505050545050367حمزه رحيم حسن سهر221741067017 10  52.43

70 راسب 0غغ51غغ50رسول غلطان منصور عاجل221741067022 11  0.00

87 راسب 0غ59100855970سجاد وسام نعيم كطل221741067026 12  0.00

89 ناجح 707097887988581سرمد عوده خلف سايب221741067027 13  83.00

92 راسب 0غ6664غ5058صادق رحيم موسى سلمان221741067030 14  0.00

89 ناجح 787194738393581عمار ياسر تبن عرد221741067043 15  83.00

81 راسب 72768284750غعمر علوي غافل غضيب221741067044 16  0.00

84 راسب 0غغغ506652فارس طالب شهاب كاظم221741067046 17  0.00

91 ناجح 94931001009997674كرار حميد خفيف كريم221741067049 18  96.29

86 راسب 0غ8594838880كرار عطا ناصر نايف221741067050 19  0.00

78 راسب 0غغغ58غ50م صادق مهدي صالح محسن221741067051 20  0.00

85 راسب 0غغ83غ7479م نعيم كمر عبد ا221741067052 21  0.00

90 راسب 0غ88100989496مسلم عبود عايش عبود221741067055 22  0.00

89 راسب 500غغ507057مسلم م ياس خضير221741067056 23  0.00

83 ناجح 565058505658411مشتاق طالب حسون كطل221741067057 24  58.71

90 ناجح 889697989886653مهدي صلح رسن جابر221741067062 25  93.29

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 النجاح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 0غ7988غ8190يحيى دحام ظفير صخر221741067065 26  0.00

79 راسب 0غ6660غ6266يحيى ناظم عبد خنجر221741067066 27  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


