
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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 ناجح 655954506771453حسين سامي هنيدي حسين221611096026 1  64.71

84 ناجح 565052506066418حسين نعيم كريم عبار221611096030 2  59.71

67 ناجح 805375745962470احمد جاسم شلكه عبد221741096001 3  67.14

78 راسب 0غغ55غغ52احمد جميل عبد الرضا بديوي221741096002 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد حمود عبد ا معدي221741096004 5  0.00

83 راسب 0غغغغغغاحمد سعد حسين شرشاب221741096005 6  0.00

غ راسب 0غ81غغ8595احمد عباس عيسى عبود221741096006 7  0.00

غ راسب 8073767883700ايوب ناصر منشد بكان221741096007 8  0.00

74 راسب 64706681810غجاسم م كاظم جاسم221741096008 9  0.00

66 راسب 0غغغغغ50جعفر شفيق سلمان سكر221741096009 10  0.00

97 ناجح 808176788481577حسين اركان حميد يعكوب221741096011 11  82.43

غ راسب 80878410089920حسين جميل عبد الجليل غزاي221741096012 12  0.00

77 راسب 0غ58655550غحسين علء لطيف نجم221741096013 13  0.00

100 ناجح 675054767380500خالد خزعل عطشان سكر221741096014 14  71.43

85 ناجح 768880988995611ساهر صبر فليح عبود221741096016 15  87.29

90 راسب 6038506150500سجاد رياض جبار عباس221741096017 16  0.00

71 راسب 5755503541560عباس علي عبد الحسين يوسف221741096021 17  0.00

79 راسب 3688629377880علي جبار منشد عريان221741096023 18  0.00

73 راسب 500غغ50غ54علي حسين خضير خصاف221741096024 19  0.00

89 راسب 0غغ8083غ91علي عبد النبي جبار حمود221741096025 20  0.00

93 راسب 0غغ78807566عماد قيس طه شمال221741096027 21  0.00

83 راسب 0غغغغ5751م ابراهيم كامل ضيف ا221741096028 22  0.00

94 ناجح 9598100989898681م باسم جوده جهيلي221741096029 23  97.29

81 راسب 540غغ595976م سعد عطا ا هويدي221741096032 24  0.00

80 راسب 0غغغغغغم صادق معيدي صكبان221741096034 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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 879580869390620مرتضى كامل حسن جويد221741096035 26  88.57

79 ناجح 777477747781539مصطفى عبد الله يونس كريم221741096037 27  77.00

غ راسب 0غغغغغغنور الدين رياض مسعد صكبان221741096039 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


