
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 6642505550500احمد ريسان عبد السادة خرباش221751070001 1  0.00

84 ناجح 685772505750438باسم وضاح فرهود كعيد221751070002 2  62.57

90 ناجح 657077505057459باقر م جابر فرحان221751070003 3  65.57

83 راسب 50390%5416%6019بلل جبار جيجو شير221751070004 4  0.00

76 راسب 500غغ50غ57حسن علي شنيور عبد علي221751070008 5  0.00

90 ناجح 798787506066519حسن مزعل فاضل سعدون221751070009 6  74.14

77 راسب 50500غ58غ62حسين سويف العيوس مبارك221751070010 7  0.00

93 ناجح 715078645569480حسين عبد المير كريم سمير221751070011 8  68.57

70 راسب 0غ5136502433رسول م لفته سمير221751070013 9  0.00

76 ناجح 575955545054405سجاد قيس جاسم هويس221751070015 10  57.86

77 راسب 5050503150350سلم حمزه حسين عنادي221751070016 11  0.00

88 ناجح 805691797473541صالح حسن منعثر خواف221751070018 12  77.29

84 راسب 690غغ505059صفاء حكيم بشير شلكه221751070019 13  0.00

78 ناجح 576269618283492صفاء صلح حسن شموط221751070020 14  70.29

87 ناجح 545069786579482علء صلح حسن شموط221751070022 15  68.86

84 راسب 7165712962750محسن عبد الحسن نهير طلع221751070027 16  0.00

86 ناجح 605080505066442م شاكر شنان سلمان221751070029 17  63.14

75 راسب 530غغ63غ53مرتضى فاضل شوكان حسين221751070032 18  0.00

68 راسب 0غغغغ5023مسلم ظاهر عوده ناصر221751070035 19  0.00

84 راسب 8040879498800هادي شنين ياسر مزيعل221751070039 20  0.00

90 ناجح 736782565070488وليد عريبي عبد الحسين شليج221751070040 21  69.71

79 راسب 590غ5967غغياسر خيار حامد زناد221751070041 22  0.00

90 ناجح 665191726355488يحيى زكي م عجيل221751070043 23  69.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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