
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

ثانوية در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

57 راسب 5960705036530حارث مثنى كاظم مطشر221751379002 1  0.00

98 راسب 0غغ58777959احمد حسين نوري كعيد221851379001 2  0.00

93 ناجح 747487778658549احمد علي رزاق جوده221851379002 3  78.43

77 راسب 360صفرصفر505750انور صباح كاطع جفات221851379003 4  0.00

71 راسب 5050665732500تمار باسط خلف مجيد221851379004 5  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين جبار عبد الشهيد حسن221851379005 6  0.00

71 راسب 0غغغغصفرصفرحسين عبد الحسين عبد الهادي جبر221851379006 7  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين علي حمدان عبد ا221851379008 8  0.00

70 راسب 210واحدصفر402050حيدر حميد عبد المير مضحي221851379009 9  0.00

93 ناجح 576378505050441رحمن عبد ا شبيب عكال221851379010 10  63.00

85 ناجح 585987646551469سامر احمد ثامر ياسر221851379011 11  67.00

88 راسب 26590%5417عشر51عبد ا سعد كاظم جابر221851379012 12  0.00

86 راسب 5059615023630علي عبد الهادي صالح هاشم221851379015 13  0.00

87 راسب 620غ697650غعلي محسن محمد درويش221851379016 14  0.00

84 راسب 500%572312%5016كرار حسن جبار عجيل221851379017 15  0.00

91 راسب 5825793833500كرار ميثم ثامر محسن221851379018 16  0.00

95 راسب 5558675022580مصطفى سالم ذياب معارج221851379020 17  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى عقيل عبد الكريم عوده221851379021 18  0.00

75 راسب 53500غ505062موسى حسين مهدي محمد221851379022 19  0.00

75 راسب 310%5056573315نمير احمد محمد سمير عبد الوهاب221851379023 20  0.00
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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

ثانوية در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


