
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

2018/2017

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5828725059600حسين جاسم غيلن ثويني221721069015 1  0.00

80 ناجح 695090507350462نبيل حسن شنان عليوي221721069047 2  66.00

م معيد 0ممممممابراهيم خليل ابراهيم جانه221821069001 3  0.00

80 معيد 3327505039380احمد جاسم حامد مروح221821069002 4  0.00

84 ناجح 605074556266451احمد حسين محمد علي مهدي221821069003 5  64.43

76 معيد 3935505254500احمد عبد ا عكار جون221821069004 6  0.00

88 ناجح 747072767279531احمد عمار حمد جبر221821069005 7  75.86

77 معيد 363150370م50احمد لطيف عايد حمد221821069006 8  0.00

50 معيد 27360م312535احمد ماجد شيال وسمي221821069007 9  0.00

77 معيد 3736415055390احمد مارد طخاخ طاهر221821069008 10  0.00

79 معيد 5835576264620احمد نصير حسن مصبح221821069009 11  0.00

61 معيد 3929505750500امجد جاسب سعود غميس221821069011 12  0.00

72 معيد 5030506939520انور فاضل عوده مسير221821069012 13  0.00

م معيد 0مم30%13%18صفرجاسم شعلن مكي جاسم221821069013 14  0.00

78 معيد 6258500م5354جعفر عباس جواد كاظم221821069014 15  0.00

80 معيد 5032506552500جعفر عبد ا صالح عباس221821069015 16  0.00

78 ناجح 545356605271424حسن علي حامد فيصل221821069016 17  60.57

65 معيد 5040765064540حسين قاسم علي صيهود221821069018 18  0.00

م معيد 0ممصفر33%2115حيدر حسين عذيب محارب221821069019 19  0.00

71 معيد 6450770م40محيدر قيس جويد كطافي221821069020 20  0.00

58 معيد 5024505061500حيدر ماجد صالح شاهين221821069021 21  0.00

67 معيد 5032546161560سجاد سالم جاسم ساجت221821069022 22  0.00

72 معيد 3831505050530صفوان خضير دويح انتيش221821069023 23  0.00

86 معيد 5063770م50معباس علي فرحان صويلح221821069024 24  0.00

80 معيد 5427555069570علي حميد كشيش وهيب221821069025 25  0.00

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

2018/2017

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 505056736154428علي خالد جبر شاهين221821069026 26  61.14

83 معيد 66730م505063علي سالم كاظم خلف221821069027 27  0.00

61 معيد 59390م50م33علي عماد عبد الرضا كاظم221821069028 28  0.00

78 معيد 5030586763650علي ناجي جباري جعفر221821069029 29  0.00

73 معيد 500مم38م35علي نعيم جاسم علي221821069030 30  0.00

م معيد 0ممممممكرار حميد غالي سعد221821069031 31  0.00

69 معيد 3925505850510كرار عماد عبد الرضا كاظم221821069032 32  0.00

81 ناجح 716258726481489محمد الصادق حسين خالد حسين221821069033 33  69.86

72 معيد 6841500م36ممحمد خضر مايوس كشيش221821069034 34  0.00

77 معيد 63500صفرصفر5330محمد عادل شغيدل عذافه221821069035 35  0.00

70 معيد 5032505064580مسلم غالب صباح رسيرس221821069036 36  0.00

58 معيد 3639505042500مصطفى صالح عويد جابر221821069037 37  0.00

70 معيد 59690صفر553864مصطفى ياسر مدلول ظاهر221821069038 38  0.00

74 معيد 0صفر5037335035مقتدى جاسم محمد معارج221821069039 39  0.00

71 معيد 3625505065680منتظر احمد صالح محمد221821069040 40  0.00

80 معيد 700م52392366منتظر مصطفى لفته عواد221821069041 41  0.00

م معيد 755066660%5016هيثم كريم عبد خضير221821069042 42  0.00

77 معيد 5357500م40صفريوسف عباس موسى يوسف221821069043 43  0.00
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