
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

ثانوية اهوار الجنوب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

073رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 5956630صفر5450أحمد ناظم جابر صالح221751073001 1  0.00

90 راسب 0%3917%50417719جعفر رسول عبد الباري هندي221751073002 2  0.00

87 راسب 50600غ647357حسين رياض عكله حشف221751073003 3  0.00

67 راسب 0غغغغغ50حسين سعيد جخير داغر221751073004 4  0.00

82 راسب 6233615050620حسين عبد العالي يعقوب طالب221751073005 5  0.00

82 راسب 0غ50غ51%5716حيدر أحمد مطر بشارة221751073006 6  0.00

77 راسب 21290%56285111سجاد مطر دنين فرحان221751073008 7  0.00

غ راسب 0غغغ50غغعباس جبار طميش محجال221751073009 8  0.00

89 راسب 0غ68غ61غ57عبد الكريم حريجه وشاح جبار221751073010 9  0.00

88 راسب 0%5017غ505038علي حامد صحيف مفتن221751073011 10  0.00

86 راسب 0غ6052655063علي رمضان جليل غميس221751073012 11  0.00

82 راسب 530غغ617269علي عقيل كريم جبار221751073013 12  0.00

90 ناجح 535074535256428علي م عبد الرضا خلف221751073014 13  61.14

92 راسب 5766622951500كرار داود حطيحط نعيمه221751073015 14  0.00

84 ناجح 718285809879579كرار صالح عبد الهادي مجيدي221751073016 15  82.71

87 راسب 0غغغ615353م ظاهر م لفته221751073017 16  0.00

93 ناجح 819695939595648م نعوم جخيور جوني221751073018 17  92.57

78 راسب 0غغغ50غ50مصطفى ابراهيم جليل غميس221751073019 18  0.00

86 راسب 590غغ7473غمعتز جمهور عطية شريجي221751073021 19  0.00

89 راسب 510%16%18غ5064مهيمن ماجد عبد العباس مظلوم221751073022 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية اهوار الجنوب للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

073رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


