
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 شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 500%5856635015وليد حسين علي شمخي221611053142 1  0.00

83 راسب 0غ60غغ55غاحمد فاضل كريم لبيج221741053001 2  0.00

82 راسب 8482750غ7891احمد كريم فليح خليفه221741053002 3  0.00

80 ناجح 806788777074536اسامه م عواد جار ا221741053003 4  76.57

75 راسب 7984760غ86غباقر صلح عبد المير ياسر221741053005 5  0.00

83 راسب 77830غغ87غباقر م خضر فشاخ221741053006 6  0.00

81 راسب 0غغغغ6270حسن علء كاظم عبيد221741053007 7  0.00

20 راسب 0غغغغ%6612حسنين رشيد محسن شلل221741053008 8  0.00

86 راسب 687370630غ57حسين علي كاظم مزيعل221741053010 9  0.00

79 راسب 0غغغغ6284حيدر غالب مطشر عبيد221741053012 10  0.00

92 راسب 0غ9296938493حيدر مزهر خليل نعيمه221741053013 11  0.00

88 راسب 0غ89767563غرضوان عباس حسن جباره221741053016 12  0.00

56 راسب 0غغغ5250غزين العابدين جمال خضير عبد الحسن221741053017 13  0.00

78 راسب 500غ70غ6066سجاد حازم عذاب كزار221741053018 14  0.00

76 ناجح 958887969383618سجاد حسين عبد المير كاظم221741053019 15  88.29

97 راسب 0غغ871006698سجاد ضياء خميس عابدين221741053022 16  0.00

93 ناجح 849373888484599سجاد غني هاشم كاطع221741053024 17  85.57

89 ناجح 838877627475548عباس جليل سفيح حسن221741053026 18  78.29

81 راسب 6440838277670عباس عبد الكاظم جعفر نعمه221741053028 19  0.00

54 راسب 5560700صفرصفر85عبد ا صادق علي عبد ا221741053029 20  0.00

81 ناجح 808179828580568عبد الوهاب م عبد علي كاظم221741053031 21  81.14

79 راسب 73650غ767989علي احسان جاسم حسين221741053032 22  0.00

92 ناجح 8997981009499669علي طالب ظاهر امير221741053033 23  95.57

69 راسب 500غ54غ5059علي عبد العظيم حسين مطير221741053035 24  0.00

92 ناجح 547150595258436كاظم جعفر كاظم غانم221741053039 25  62.29

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 شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 65580غصفر77غكاظم عبد المير عذاب سلمان221741053040 26  0.00

56 راسب 0غغغغغغكمال فيصل عاجل مشلوخ221741053041 27  0.00

57 راسب 0غغغ65غغمحسن علي ابراهيم جواد221741053043 28  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم بشار شرهان عذير221741053044 29  0.00

95 ناجح 9899991009294677م حسين رحم عبد الرزاق221741053045 30  96.71

73 راسب 0غغ54غ57غم رشيد مجيد مطروح221741053046 31  0.00

75 راسب 750غ63818068م فرحان كردي خليف221741053047 32  0.00

59 راسب 0غغ85غ6782مسلم راسم م ملكط221741053049 33  0.00

78 ناجح 675052605153411مصطفى رحمن بهي مري221741053050 34  58.71

70 راسب 530غ58غغغمصطفى رسول جابر صالح221741053051 35  0.00

64 راسب 23370%14%353816مصطفى رشيد مجيد مطروح221741053052 36  0.00

87 ناجح 8797991009282644مقتدى م حسن منشد221741053054 37  92.00

75 راسب 0غ8267غغ50منتظر عماد عبد الجليل سلمان221741053055 38  0.00

84 ناجح 809483919187610ميثم حمود محسن خشيني221741053056 39  87.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


