
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 الشمس الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

074رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغاحمد اسعد بدر ضيغم221741074001 1  0.00

79 ناجح 635894747776521احمد ثائر كاظم جليوي221741074002 2  74.43

51 راسب 0غغغغغغاحمد طعيمه حسين صابط221741074003 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد عبد رحيم ساجت221741074004 4  0.00

50 راسب 0غغغغ50غاسامه عباس جاسم حميدي221741074005 5  0.00

93 ناجح 736875657572521جاسم م عناد مزيد221741074007 6  74.43

67 راسب 0غغ21ست8124حسن توفيق محمود شاكر221741074008 7  0.00

صفر راسب 0غ33صفرعشر6159حسن ضياء حسن ناصر221741074009 8  0.00

97 راسب 0غ8083856877حسين بلسم محيسن علوان221741074011 9  0.00

صفر راسب 0غغغغغغحسين فليح رضيوي داخل221741074013 10  0.00

95 ناجح 726880768386560حيدر حسين كاظم دخيل221741074014 11  80.00

73 راسب 0غ5050غ2156حيدر علي طه جليوي عبيد221741074015 12  0.00

77 راسب 0غغغغ50غسجاد علي كاظم خلف221741074018 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس فالح كاظم مزيعل221741074020 14  0.00

91 ناجح 738659669079544عبد الخالق مهدي والي محسن221741074021 15  77.71

غ راسب 0غغغغغغعزيز حسن علي سعد221741074023 16  0.00

59 راسب 0غغغغغ50عقيل ابراهيم لفته عبد221741074024 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي ابراهيم داود طاهر221741074025 18  0.00

59 راسب 0غغغغغغعلي كامل عبد الكاظم كاطع221741074027 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي م حسن غالب مطوس221741074028 20  0.00

64 راسب 0صفر3761صفر6263علي مطوس عطية عليوي221741074029 21  0.00

65 راسب 0غغ50سبع5021عمر مهدي عبد الرضا عواد221741074030 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حيدر جخيم حسين221741074031 23  0.00

83 ناجح 505850597153424كرار هادي يسر جابر221741074032 24  60.57

87 ناجح 715350576158437ليث حسين عبد الحسين سكر221741074033 25  62.43

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 الشمس الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

074رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغم المصطفى عبد المهدي هاشم ناصر221741074034 26  0.00

71 راسب 5567580ثلث6855م رشيد عبود عودة221741074035 27  0.00

64 ناجح 635050585065400م صباح غثيث سرحان221741074036 28  57.14

72 راسب 0%11عشر28اثنتان5350م عبد الكريم جويد نجم221741074037 29  0.00

93 ناجح 898789899385625م علي عبد الكاظم عداي221741074038 30  89.29

غ راسب 600غ69غ6464مرتضى طالب عايش مهوس221741074039 31  0.00

17% راسب 0غ%11صفرواحدخمسصفرمصطفى احمد هاشم جابر221741074040 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى عباس مجخر ضيول221741074041 33  0.00

78 راسب 0غغغغغغمفيد مهدي إشناوي يوسف221741074042 34  0.00

68 راسب 0%19%2617%405015منتظر علي جبار هليل221741074043 35  0.00

غ راسب 0غ8989غ8088منتظر فاضل حسن علي221741074044 36  0.00

83 راسب 8187660غ83غمنتظر فليح رضيوي داخل221741074045 37  0.00

77 راسب 0غغ50غ51عشرنور الدين نهار لوبيل شيال221741074046 38  0.00

67 راسب 0غ6052غغغيوسف راضي مزيد راعد221741074047 39  0.00

غ راسب 730غغ76غ79يوسف رزاق خليف شويل221741074048 40  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشسجاد صباح عوده عباس221741074049 41  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


