
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

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 0غغ64625152حيدر جثير ضمد عبادي221611069041 1  0.00

84 ناجح 535767505250413علي عبد الكاظم شنته شايع221611069069 2  59.00

87 راسب 5656503366760فراس فائق سالم مخور221611069075 3  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشابا ذر نعيم مجخر ناصر221741069001 4  0.00

92 راسب 610غغغغغاحمد خيون خليل داخل221741069002 5  0.00

93 راسب 0غغغغغغاحمد شعبان كطامي جاسم221741069003 6  0.00

95 راسب 5750343628560احمد عايد ناصر بدر221741069004 7  0.00

85 ناجح 565453505050398احمد عباس عربي حمود221741069005 8  56.86

95 ناجح 555050665370439احمد م جابر نعمه221741069008 9  62.71

غ راسب 0غ22%13%423214احمد يحيى عبد علي عبد221741069009 10  0.00

87 راسب 6858710غ5056ارشد طاهر مسلم حمادي221741069010 11  0.00

96 ناجح 666569646383506اسامه عبد الكاظم م جبار221741069012 12  72.29

95 راسب 7078427566720انور ابراهيم خضير مرهج221741069013 13  0.00

76 راسب 0غغغغغ50اياد حسين عادل سدخان221741069014 14  0.00

82 راسب 0غ7571غ62غحامد سعد جبار حامد221741069015 15  0.00

94 ناجح 615377655675481حسين علي برزان عطار221741069017 16  68.71

77 راسب 0غ50غغغغحسين قادم شوشان ضيدان221741069018 17  0.00

77 راسب 0غ5037505039خالد جميل عوده زغيرون221741069019 18  0.00

93 راسب 5837315025350سجاد جميل عوده زغيرون221741069020 19  0.00

85 راسب 6760590غ5257سجاد عادل شاكر عبيد221741069021 20  0.00

88 راسب 0غغغغغ50سلمان ستار جباري جعفر221741069022 21  0.00

89 راسب 6155503350320سيف عدنان نعيم شويرد221741069023 22  0.00

94 راسب 69826171800غصلح علي سبيت فرهود221741069024 23  0.00

غ راسب 8482930غ7688ضرغام حسين محيبس هندال221741069025 24  0.00

87 ناجح 736880697086533عباس عبد المير لذيذ سبهان221741069026 25  76.14

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

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 500غغ565050عباس م غني كاظم221741069028 26  0.00

85 راسب 500صفرغغ6352عباس موحان دلي حايف221741069029 27  0.00

88 راسب 0غ50غغ5055علي جواد كاظم عريش221741069031 28  0.00

90 راسب 0غغغغ67صفرعلي حسين هداي سرسوح221741069032 29  0.00

90 راسب 5826595050500علي خضير حاجم بري221741069033 30  0.00

93 ناجح 665979807777531علي صادق هادي صباح221741069034 31  75.86

97 راسب 0غ5050غغ53كاظم حسين حسن بديوي221741069035 32  0.00

89 راسب 0غ5250غغ51كرار حميدان بعرور علي221741069036 33  0.00

86 راسب 5222535861610محسن كاظم حسن هزاع221741069037 34  0.00

86 راسب 0غغغغغ50مرتضى مصطفى حسن جحيل221741069040 35  0.00

88 راسب 0غغغأربعغصفرمصطفى حسن كاظم عويد221741069041 36  0.00

90 راسب 76820غ705874مصطفى عبد الجواد سعدون منصور221741069042 37  0.00

84 راسب 5932505450550نبيل بشير رحيم منشد221741069044 38  0.00

84 راسب 5021373650350يحيى يعقوب يوسف سالم221741069045 39  0.00

المشاركون

39 
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32 7 % 17.95
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


