
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية 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

الدبي

96 ناجح 606185618768518اثير كريم خلف جابر221721069001 1  74.00

73 راسب 0غ50غ64غ50احمد عبد ا عكار جون221721069004 2  0.00

86 ناجح 655285505959456احمد مكي برزان عطار221721069007 3  65.14

68 راسب 3139675174530امجد جاسب سعود غميس221721069009 4  0.00

83 ناجح 595979507666472انور عوده داخل بدن221721069010 5  67.43

83 ناجح 505081568358461جعفر حامد عبد الرضا حسين221721069013 6  65.86

72 راسب 6029745071540حسن نصيف خلطي شهد221721069014 7  0.00

74 راسب 5830725059340حسين جاسم غيلن ثويني221721069015 8  0.00

76 ناجح 616789656150469حسين حربي حسين صابط221721069016 9  67.00

76 راسب 5041786482540حسين علي طاهر حسن221721069018 10  0.00

90 ناجح 655084559588527حسين م حسين عبد ا221721069020 11  75.29

57 راسب 0غ5056غغغسجاد سالم جاسم ساجت221721069022 12  0.00

86 راسب 5462744173640سيف فوزي ريسان عطيش221721069023 13  0.00

66 راسب 3738652440500صلح حسن علي صبر221721069024 14  0.00

87 ناجح 635173508464472عباس سالم عباس نشمي221721069025 15  67.43

86 راسب 5036695582720عبد ا مهدي نوري حسين221721069027 16  0.00

52 راسب 0غ62غغغغعقيل احمد عبد الرضا شري221721069028 17  0.00

87 ناجح 605075599567493عقيل عبد الرضا جابر عبود221721069029 18  70.43

80 ناجح 505162727250437علي ابراهيم جعفر حسن221721069030 19  62.43

82 ناجح 645669676954461علي جيجان مجخر ناصر221721069031 20  65.86

77 ناجح 545876507355443علي غالب جبار سالم221721069032 21  63.29

74 ناجح 505070505550399علي م جاسم حرجان221721069033 22  57.00

غ راسب 0غغغغغغعلي ناجي جباري جعفر221721069034 23  0.00

80 ناجح 505064567461435قيصر فايز عبد الكاظم ناصر221721069035 24  62.14

60 ناجح 615468506762422كرار كاطع رديني شعيع221721069038 25  60.29

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية 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

الدبي

71 ناجح 565087506259435مرتضى عبد الواحد مطر مسلف221721069041 26  62.14

63 ناجح 556675535768437مهيمن مراد خلف نعيم221721069046 27  62.43

80 راسب 6950903873500نبيل حسن شنان عليوي221721069047 28  0.00

75 ناجح 505072596950425يوسف رحيم داخل عبيد221721069048 29  60.71
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


