
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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 معيد 500صفر54صفرصفر64احمد حميد جواد ليلو221751069001 1  0.00

86 معيد 3534636750500احمد رحيم جاسم ساجت221751069002 2  0.00

86 معيد 0م50م59م50احمد قحطان عبد الجبار كاظم221751069003 3  0.00

صفر معيد 220مصفرصفر24ماسيل حريجه جوده خلوي221751069006 4  0.00

79 معيد 0صفر50م3455صفرامجد رياض جبار حمد221751069007 5  0.00

83 معيد 6225758988870اياد عوده خلف مرزوك221751069008 6  0.00

80 معيد 5234506850640ايسر صالح شنان فهد221751069009 7  0.00

74 معيد 0صفر40م352062جعفر حسين علي عبد221751069011 8  0.00

75 معيد 0صفرم4152م50جعفر حسين فيصل رويضي221751069012 9  0.00

84 معيد 5142685042570حسن عجيل مجيد جعفر221751069014 10  0.00

84 معيد 92980م6778محسن منشد بدوي مصارع221751069016 11  0.00

79 معيد 0صفرمصفر402275حسين خوام ياسين مجلي221751069019 12  0.00

81 معيد 270صفرصفر503358حمزة عباس فزيع م221751069021 13  0.00

54 معيد 0مم30مممحمزة عطوان عويش سمير221751069022 14  0.00

82 معيد 5339767975810حيدر عزيز سعيد خلف221751069023 15  0.00

83 معيد 0م25صفر57%5016حيدر م عبد الزهره نعيمه221751069024 16  0.00

84 معيد 5037705050500خير ا عباس جواد كاظم221751069025 17  0.00

77 معيد 240م36505050سلطان حسن فيصل رويضي221751069029 18  0.00

83 معيد 8192840صفر6673عباس خضير جباري جعفر221751069031 19  0.00

م معيد 0مممصفر32صفرعباس هادي فرحان شيندخ221751069032 20  0.00

78 معيد 0م5050صفر5021عقيل حيدر حميد عيدان221751069033 21  0.00

82 معيد 500صفرصفر73صفرمعلي احمد جيجان ريسان221751069036 22  0.00

88 معيد 28500م503684علي توفيق محسن كزار221751069037 23  0.00

87 معيد 80790صفر5084معلي حسين منشد راضي221751069038 24  0.00

77 معيد 0ممصفر263030علي عبد ا عكار جون221751069039 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
ذي قار

اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

78 معيد 0ممممم50علي محمود كباش دخيل221751069040 26  0.00

84 ناجح 535059677359445علي موسى علي رهيف221751069041 27  63.57

88 معيد 550مست405067غزوان مازن جياد فرعون221751069043 28  0.00

80 معيد 5039633950680كرار م عبد موسى221751069048 29  0.00

53 معيد 0%324236505717مؤمل حامد جادر صخر221751069049 30  0.00

72 معيد 0م4140503337م عبد الرضا م عوده221751069050 31  0.00

85 معيد 360صفرم506456م قاسم م علي221751069051 32  0.00

80 معيد 54720صفر516159م مصطفى حسن جحيل221751069052 33  0.00

82 معيد 5358602754270مصطفى راجي تالي سوادي221751069054 34  0.00

81 معيد 5541725055580هدير عبد المير لذيذ سبهان221751069057 35  0.00

75 معيد 28260%50256819وسام حيدر رهيف كاطع221751069058 36  0.00

87 معيد 30270%41405019وسام عادل كاظم مري221751069059 37  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


