
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 معيد 0م7578879485احمد سرحان حمود فليح221751027002 1  0.00

91 معيد 745965600صفر50احمد شهاب حمود حسن221751027003 2  0.00

89 معيد 4035705038410اكرم ناصر غازي لفته221751027006 3  0.00

82 معيد 0م41م504250حبيب جاسم راشد جابر221751027012 4  0.00

94 معيد 734157530صفر59حسن هادي محسن عبيد221751027016 5  0.00

88 معيد 4022652838500حيدر حميد ياسين عبد العزيز221751027017 6  0.00

90 معيد 0م6350866363حيدر رحيم عبيد ضاحي221751027018 7  0.00

75 ناجح 505062685159415حيدر عوده عبد الرضا ساجت221751027019 8  59.29

89 معيد 0م6237886860خليل عوده غاطي جابر221751027021 9  0.00

86 ناجح 686687728470533رسول حسن زغير صافي221751027022 10  76.14

79 معيد 503150500صفر50زين العابدين علي حامد عطيل221751027023 11  0.00

78 معيد 0صفر37693938مسجاد حسين خلف تايه221751027024 12  0.00

84 معيد 5137764153500شرف الدين حسن دردوح حساوي221751027026 13  0.00

76 معيد 3450605050370شريف حامد عبد الشريف شغناب221751027027 14  0.00

82 معيد 0م4028763636عابر فهد نعيثل جابر221751027028 15  0.00

78 معيد 5832623650500عباس رزاق والي حمادي221751027029 16  0.00

81 معيد 5139606339600عبد الجليل عدنان سلمان فرحان221751027031 17  0.00

75 معيد 5031735950760علء كاظم جبر صبيح221751027034 18  0.00

82 ناجح 605585927475523علء ناصر جوده مشعان221751027035 19  74.71

89 ناجح 745475736682513علي ثجيل نسر سرحان221751027036 20  73.29

85 معيد 5653634153550علي جواد كاظم معيبد221751027037 21  0.00

78 معيد 5029619064670علي عبد الرضا عزيز كريم221751027039 22  0.00

86 معيد 0م6036775250عمار ياسر صالح حبيب221751027040 23  0.00

91 معيد 0صفر6662857580قتيبه عبد الرسول صلل ساجت221751027041 24  0.00

70 معيد 0%502760353218كرار حميد ياسين عبد العزيز221751027042 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
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التسلسل

2017/2016
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027رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

89 معيد 400م55427130كرار رحيم عبيد ضاحي221751027043 26  0.00

90 معيد 7343847275710كرار علي زويد عبد221751027044 27  0.00

89 معيد 0م5232766365كمال جار ا عبود ياسر221751027045 28  0.00

92 معيد 5836746450780مؤمل جباري عوده حمود221751027046 29  0.00

80 معيد 390%5034502413م كاطع بدر علي221751027048 30  0.00

89 معيد 5055504271720م لفته مطلك ليذ221751027049 31  0.00

78 معيد 710م6455صفر65مرتضى عداي دخيل عايد221751027053 32  0.00

84 معيد 68330م533372مهند عادل فايز حذيه221751027055 33  0.00

84 معيد 0م895669مصفرمهيمن حسين نعيس عطيه221751027056 34  0.00

82 معيد 35350صفر5036مهادي رحيم خلف عجيل221751027057 35  0.00

90 معيد 640م50صفر6138وائل سرحان غافل محيل221751027058 36  0.00
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