
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 در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 0غ63غ50غ58احمد جايد هويدي ملوح221741379001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد جبار عبد الرزاق ظاهر221741379002 2  0.00

90 ناجح 809395939597643اسامه حاتم كريم م221741379003 3  91.86

73 راسب 0غ5038غ%5318باقر عبد الحسين حنون سلمان221741379005 4  0.00

66 راسب 0غ50غغغغجعفر صادق طارش حمد221741379006 5  0.00

85 راسب 0غ8881غ6878حسين جميل جاري نابت221741379007 6  0.00

82 ناجح 555750606963436حيدر جميل جاري نابت221741379008 7  62.29

غ راسب 0غغ56غ5777حيدر م علي عوده حسن221741379009 8  0.00

73 راسب 5056503940500حيدر يحيى صبار عبد الكريم221741379010 9  0.00

50 راسب 0غغغغصفر%14سجاد باسم فندي صكبان221741379011 10  0.00

56 راسب 0غغغغغ50سجاد صبيح عبد الحسين عطشان221741379012 11  0.00

51 راسب 0غغغغغغسيف عبد جبار بجاي221741379013 12  0.00

87 راسب 0غ56غغغ61عباس عدنان عبد المير مرداس221741379014 13  0.00

75 راسب 520غ50غ69غعبد ا سمير سعدون شويعي221741379016 14  0.00

87 راسب 50500غغغغعقيل مسلم عوض مهلهل221741379017 15  0.00

92 راسب 7285710غ8473علي احمد ناجي م221741379018 16  0.00

غ راسب 0غغ7774غ74علي الهادي مرتضى حسن حداد221741379020 17  0.00

92 راسب 7667718141780علي رزاق حميد معله221741379021 18  0.00

88 راسب 0ست8185676379علي فلح طارش سعود221741379022 19  0.00

85 راسب 0غ55غغغ54علي محسن هليل معله221741379023 20  0.00

84 ناجح 738563749288559علي يوسف مغامس خلف221741379024 21  79.86

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكاظم علي بودي حمد221741379025 22  0.00

غ راسب 0غغغغ55غم حيدر م عبود221741379026 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغم رضا حسن كاظم221741379027 24  0.00

77 ناجح 678162667663492م عدنان علوي فتيت221741379028 25  70.29

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 در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 0غ80غ585760م علي عبد ا جوبي221741379029 26  0.00

94 ناجح 739278778661561م كريم محيبس علي221741379030 27  80.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


