
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 عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 5062555955380بدر ناصر درويش عكله221611005018 1  0.00

88 معيد 0م5050ثلث6759حسين علء حسين غضبان221611005032 2  0.00

75 ناجح 505364507350415كرار حسن كريدي عريبي221611005091 3  59.29

97 ناجح 775771655062479مصطفى اسعد جاسم حامي221611005116 4  68.43

84 معيد 50540صفرم54مابراهيم لطيف راضي جوده221741005001 5  0.00

87 معيد 26350%50603517احمد رسول كاظم راشد221741005002 6  0.00

80 معيد 51550م50مصفراحمد سعد عبد ا راشد221741005003 7  0.00

91 معيد 7089890م7774حسن احمد مجيد جسام221741005006 8  0.00

80 معيد 0م5064م5560حسن امجد ذياب جواد221741005007 9  0.00

صفر معيد 500صفرمم5085حسن اياد كريم مجيد221741005008 10  0.00

93 معيد 700صفر80صفرصفر88حسين رياض كاظم مونس221741005009 11  0.00

87 معيد 88790صفر838975حسين زهير كريم مجيد221741005010 12  0.00

92 معيد 0مممصفرم53حسين صاحب صبر غذام221741005011 13  0.00

86 معيد 5058633462530حسين قاسم عبد الرضا محسن221741005012 14  0.00

96 معيد 8886870صفر8485سجاد حسن داخل عفيت221741005014 15  0.00

84 معيد 5056395057530سجاد كاظم جايد حميد221741005015 16  0.00

82 معيد 818178320مصفرعباس نوري يوسف ساجت221741005016 17  0.00

86 ناجح 635977526855460علي خليل عبد الجليل كاطع221741005019 18  65.71

71 معيد 51260صفر525522علي سعد حسن عجيل221741005021 19  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي سعد عنيد جبر221741005022 20  0.00

صفر معيد 0مم%17مممعلي صاحب مهدي منادي221741005023 21  0.00

81 معيد 5064510صفر5037علي عباس فيصل عبود221741005024 22  0.00

80 ناجح 615050555350399علي غالب صالح طويش221741005026 23  57.00

87 معيد 83846582750صفرعلي غضبان حسين فليح221741005027 24  0.00

70 معيد 350صفر41مصفرصفرعلي كريم جودة عبود221741005028 25  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 عمار بن ياسر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

005رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 688469639572531فهد احسان علي جماغ221741005030 26  75.86

79 معيد 69540م505250كرار حيدر كامل خلف221741005032 27  0.00

87 ناجح 735282757761507كرار عجيل ساهي راضي221741005034 28  72.43

73 معيد 5351390صفر50صفركرار قاسم طالب كريم221741005035 29  0.00

82 معيد 0صفر6773صفر70صفرمؤيد اياد صالح طويش221741005036 30  0.00

85 معيد 6768620صفر6874م ثائر عبد الجليل عايش221741005038 31  0.00

88 ناجح 616973527361477م حيدر عبد الرضا محسن221741005039 32  68.14

80 معيد 5050544151500م عباس بعرور علي221741005040 33  0.00

70 معيد 5068304087570م علي كريم لطيف221741005041 34  0.00

84 معيد 0صفر5874753977مصطفى حسين عجمي مسير221741005043 35  0.00

85 ناجح 606092747774522مصطفى عبد الرحيم حسين حسن221741005044 36  74.57

77 ناجح 728882908486579منتظر سالم خوام علي221741005045 37  82.71

85 ناجح 635673505960446يوسف يعقوب يوسف تركي221741005046 38  63.71
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عمار اسماعيل خليل زكي


