
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

ثانوية در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

66 راسب 0غغغغغ50احمد رياض عبد الكريم عوده221841379001 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشالكرار علي صياح علي221841379002 2  0.00

74 راسب 0غغغغغ50جعفر صادق طارش حمد221841379003 3  0.00

غ راسب 0غغغ64غغحسن سلمان داود علوان221841379004 4  0.00

50 راسب 0غغغغغ50حسين رزاق حميد معله221841379005 5  0.00

67 راسب 0غغغغغغحسين علي عبد جار ا221841379006 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر محمد نعمة ابراهيم221841379007 7  0.00

71 ناجح 667367545656443خضير علي محمد جابر221841379008 8  63.29

63 راسب 0غغغغغ57رشيد رياض عبد الكريم عوده221841379009 9  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشسجاد باسم فندي صكبان221841379010 10  0.00

65 راسب 0غغغغ5056سليمان غالب محمد سليمان221841379011 11  0.00

51 راسب 0غغغغغغصلح حسن اسعود عدنان221841379012 12  0.00

80 ناجح 618252667667484عقيل مسلم عوض مهلهل221841379013 13  69.14

60 راسب 0غغغغغغعلي الهادي سليم غالب كاظم221841379015 14  0.00

65 راسب 0غغغغ5050علي ناظم عريبي ناصر221841379016 15  0.00

38 راسب 0غغغغ2250محمد باقر احمد عبد الحسين حسن221841379017 16  0.00

67 راسب 0غغغغغ50محمد بومدين محسن عوده221841379018 17  0.00

97 راسب 0غغغ857782محمد حمود خضير موحان221841379019 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد قاسم غافل سهر221841379020 19  0.00

87 راسب 5867624168500مرتضى علي كاظم سلمان221841379021 20  0.00
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 0.00 100.00 66.67 100.00 100.00 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

ثانوية در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


