
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 اليرموك للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 معيد 59500م795656علي جابر تركي عناد221511004057 1  0.00

91 معيد 710م67798872ابراهيم عبد ا زويد لزام221741004001 2  0.00

85 معيد 0ممصفر72صفر59احمد غسان حميد عطشان221741004003 3  0.00

92 معيد 670م77626591امير دوحي معيدي والي221741004004 4  0.00

84 معيد 51640صفر61تسع62حمزة حسين علي حسين221741004009 5  0.00

81 معيد 600صفر5853صفر50حيدر غالب جبر ارهيف221741004010 6  0.00

82 معيد 670م79صفرصفر56زين العابدين غني عبد الرحيم حسن221741004011 7  0.00

92 ناجح 878896979594649سجاد طاهر محسن حسب221741004013 8  92.71

82 معيد 500م58585067سجاد قاسم جهلول عليوي221741004014 9  0.00

76 معيد 240صفر51292450عباس امجد رزيج يوسف221741004016 10  0.00

68 معيد 380صفر50373041علي عبد الحمزة خلف م221741004020 11  0.00

86 ناجح 596257625550431كرار كاظم جبار ناجي221741004022 12  61.57

84 معيد 38370مصفر5850مؤمل عبد المير عبد الحسن تقي221741004023 13  0.00

88 ناجح 565468596473462م باسم حسن حويش221741004024 14  66.00

86 معيد 730م88م6961م صلح حسن مزهر221741004025 15  0.00

65 معيد 0م284272صفر54م طارق ياسين علي221741004026 16  0.00

80 معيد 9172680صفر5968م عبد الهادي عبد الرضا سرحان221741004028 17  0.00

89 ناجح 708489919194608م مازن حبيب نعيمه221741004031 18  86.86

75 معيد 8477690مم63مصطفى علي ناصر مجيد221741004034 19  0.00

76 معيد 500ممصفر5950مصطفى نعيم خلف جبر221741004035 20  0.00

80 معيد 500صفرصفر645050وليد خالد كريم عبد الحسن221741004037 21  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 اليرموك للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 
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20 
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 63.16 61.11 72.22 61.54 83.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


