
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 سامراء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 678365697465503احمد تاجي عبد الكريم مكطوف221741092001 1  71.86

60 راسب 696861670%5418احمد عبد الحسين رشاك طعيس221741092003 2  0.00

53 راسب 0غ5052غغ50احمد لطيف فهد ثجيل221741092004 3  0.00

88 راسب 0غ7797869591اكرم صباح غضبان مذكور221741092006 4  0.00

82 ناجح 655087768980529امين كريم عبيد مزبان221741092007 5  75.57

89 راسب 0غ73748287غباسم عبد الرضا مصطاح سنيد221741092008 6  0.00

81 راسب 5255540صفرغ62جهاد انتكال لهمود جبر221741092010 7  0.00

غ راسب 77740غ91غغحسن جاسم عبد سمير221741092011 8  0.00

87 ناجح 747463685063479حسين كاطع عجرش مريبي221741092012 9  68.43

87 ناجح 707490757270538حمزة فليح دفتر سكر221741092013 10  76.86

76 راسب 630غ63285533حيدر عارف كاطع حمزه221741092015 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغرافد فاضل خير ا مدهوش221741092018 12  0.00

82 راسب 83666285730غرسول فلح جاسم سماري221741092020 13  0.00

89 راسب 0غغ8898غ83زين العابدين اسعد م شبيب221741092021 14  0.00

86 راسب 0غغغغ95غعباس جواد زعزوع صكر221741092026 15  0.00

85 راسب 707960790غ67عباس عداي نشمي عذيب221741092027 16  0.00

83 راسب 76500غغغ55عثمان عمار مالك خيون221741092028 17  0.00

84 ناجح 838879908384591عقيل حرب مطير ثاني221741092029 18  84.43

50 راسب 0غ56غغغ50علي لطيف فهد ثجيل221741092031 19  0.00

85 راسب 0غغ84غغ50فرج جاسم حاصود مطير221741092033 20  0.00

84 ناجح 727579527169502كرار حيدر نعيم رهيف221741092034 21  71.71

89 ناجح 687256776262486م عجيل ناصر م221741092035 22  69.43

59 راسب 0غغغغغغم ناجي عبد الكريم مكطوف221741092037 23  0.00

88 ناجح 758292888682593مخلد احمد وبدان عبد النبي221741092038 24  84.71

74 راسب 72627675710غنزهان الدين احمد جاسم عبيد221741092040 25  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 سامراء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

25 
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 66.67 66.67 75.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


