
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 الصادق الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

385رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 6050503160500أزهر صباح عبد ا محسن221741385001 1  0.00

67 راسب 0غ%13ست%508218أسامه سعد حمدان عبد ا221741385002 2  0.00

91 ناجح 727350505964459احمد ضرغام جليل عبد الرضا221741385005 3  65.57

80 راسب 500غغغ6174احمد عباس محسن عواد221741385006 4  0.00

91 راسب 0غغ85879493احمد محسن جمعه نعيمه221741385007 5  0.00

77 راسب 5459643456690بهاء سعيد ياسر عبد الرضا221741385008 6  0.00

96 راسب 2874759484930حسن غني هليل عبيد221741385011 7  0.00

88 راسب 7858592967560حسن كاظم حسن خلف221741385012 8  0.00

96 ناجح 868788938993632حسن مازن صبري محسن221741385013 9  90.29

غ راسب 0غغغغ55غحسنين م عبد الرضا حسين221741385014 10  0.00

97 راسب 0غ70غغ7970حسين ضياء غالب م221741385015 11  0.00

88 راسب 6158503450500حيدر غياض بجاي جوده221741385018 12  0.00

99 ناجح 859590979986651حيدر كمال ناجي جبر221741385019 13  93.00

93 ناجح 918379899589619رضا جواد عبود عليوي221741385020 14  88.43

82 راسب 5042385350500زين العابدين عبد الله م حسين جازع221741385021 15  0.00

97 ناجح 797851866068519سجاد طالب رزاق مسهر221741385022 16  74.14

92 ناجح 645075957273521طارق عبد ا علي ناصر221741385025 17  74.43

81 راسب 5367305050580عبد الحسن شريف جهيد عبد الحسن221741385026 18  0.00

97 راسب 7550523950540علء جميل شرامه خلف221741385027 19  0.00

93 ناجح 557557507155456علي احمد موسى احمد221741385028 20  65.14

غ راسب 0غغغغ77غعلي سليم مالك حمادي221741385030 21  0.00

95 ناجح 727386927984581علي فارس محسن مطرود221741385032 22  83.00

97 ناجح 828385819575598عمران ابراهيم لطيف عجيل221741385033 23  85.43

88 ناجح 837590887893595م خالد ابراهيم نعمه221741385037 24  85.00

86 راسب 5050220غ6750م عدنان بدري حسين221741385039 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 الصادق الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

385رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 0غغغغ58غم مؤيد سعدون مهدي221741385040 26  0.00

95 راسب 51200غغ3973مصطفى باسم كاظم بهلول221741385041 27  0.00

90 راسب 5455302850500منتظر كاظم طوبان علو221741385042 28  0.00

87 راسب 5039500%655914نزار حيدر متعب جلود221741385044 29  0.00

94 راسب 0غغ73806750نور الدين نعمه عاصي عناس221741385045 30  0.00

92 ناجح 657150866051475ياسر عصام قاسم سعيد221741385046 31  67.86
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


