
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 المدينة الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

299رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

67 راسب 3060705977850أحمد عادل صباح حسين221741299001 1  0.00

74 راسب 0غغغغ5450أحمد غازي كاظم يوسف221741299002 2  0.00

83 ناجح 656662836950478أحمد فاقد صالح مهدي221741299003 3  68.29

83 ناجح 715078848658510أكرم مهند كاظم جاسم221741299004 4  72.86

84 راسب 5920505050510باقر رحيم ريحان شنان221741299006 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن علوي نعيم حسين221741299007 6  0.00

60 ناجح 555465736769443حسين علي والي عيسى221741299008 7  63.29

78 ناجح 758678617660514حسين يوسف عطشان حثيل221741299009 8  73.43

71 راسب 400%7150502519رحمن صالح راضي غضب221741299010 9  0.00

72 ناجح 595063706370447زين العابدين حسن مكطوف سعيد221741299011 10  63.86

82 ناجح 705574698873511سجاد حسين مدلول شيال221741299012 11  73.00

87 راسب 0غ8781939083عبد الملك عبد المير تركي خلطي221741299013 12  0.00

83 راسب 23370%50264011عقيل قاسم عوده عداي221741299014 13  0.00

85 ناجح 738184809489586علي خير ا صبيح جويهل221741299015 14  83.71

84 راسب 7250502440500علي عبد الحسين حمد جكي221741299016 15  0.00

80 ناجح 597463506650442قيصر شمخي إجبير سلمان221741299017 16  63.14

77 ناجح 795171796063480ماجد حميد علي إبريج221741299018 17  68.57

19% راسب 0غاثنتانصفرصفر8162م حسن جباري طرفه221741299019 18  0.00

67 راسب 7254654065640محمود شاكر عبد المير عباس221741299020 19  0.00

78 راسب 5331505236500مرتضى عبد دايخ سلمان221741299021 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المدينة الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


