
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

2017/2016

المدرســــــــة :

027رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 757887948591597احمد سرحان حمود فليح221751027002 1  85.29

91 ناجح 506774596560466احمد شهاب حمود حسن221751027003 2  66.57

89 راسب 0غ%5430705019اكرم ناصر غازي لفته221751027006 3  0.00

82 راسب 0غغغ50غ50حبيب جاسم راشد جابر221751027012 4  0.00

94 راسب 57530غ73غ59حسن هادي محسن عبيد221751027016 5  0.00

88 راسب 500غغ65غغحيدر حميد ياسين عبد العزيز221751027017 6  0.00

90 ناجح 635086636356471حيدر رحيم عبيد ضاحي221751027018 7  67.29

89 راسب 0غ886860غ62خليل عوده غاطي جابر221751027021 8  0.00

79 راسب 5062503350500زين العابدين علي حامد عطيل221751027023 9  0.00

78 راسب 0غغغ69غغسجاد حسين خلف تايه221751027024 10  0.00

84 ناجح 515876505350422شرف الدين حسن دردوح حساوي221751027026 11  60.29

76 ناجح 545060505055395شريف حامد عبد الشريف شغناب221751027027 12  56.43

82 راسب 0غغغ76غغعابر فهد نعيثل جابر221751027028 13  0.00

78 راسب 5839623550500عباس رزاق والي حمادي221751027029 14  0.00

81 راسب 600غ6063غ51عبد الجليل عدنان سلمان فرحان221751027031 15  0.00

75 ناجح 507273595076455علء كاظم جبر صبيح221751027034 16  65.00

85 ناجح 565363505355415علي جواد كاظم معيبد221751027037 17  59.29

78 راسب 619064670غ50علي عبد الرضا عزيز كريم221751027039 18  0.00

86 ناجح 606977525050444عمار ياسر صالح حبيب221751027040 19  63.43

91 راسب 0غ6662857580قتيبه عبد الرسول صلل ساجت221751027041 20  0.00

70 راسب 0غغغ60غ50كرار حميد ياسين عبد العزيز221751027042 21  0.00

89 راسب 0غغغ71غ55كرار رحيم عبيد ضاحي221751027043 22  0.00

90 ناجح 737184727571536كرار علي زويد عبد221751027044 23  76.57

89 راسب 0غ766365غ52كمال جار ا عبود ياسر221751027045 24  0.00

92 ناجح 588274645078498مؤمل جباري عوده حمود221751027046 25  71.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار
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التسلسل

2017/2016
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027رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 0غغغ50غ50م كاطع بدر علي221751027048 26  0.00

89 راسب 71720غ505550م لفته مطلك ليذ221751027049 27  0.00

78 ناجح 656964555171453مرتضى عداي دخيل عايد221751027053 28  64.71

84 راسب 0غ5350722368مهند عادل فايز حذيه221751027055 29  0.00

84 راسب 895669500غ67مهيمن حسين نعيس عطيه221751027056 30  0.00

82 راسب 0غغغغ50غهادي رحيم خلف عجيل221751027057 31  0.00

90 ناجح 617287505064474وائل سرحان غافل محيل221751027058 32  67.71
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عمار اسماعيل خليل زكي


