
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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 0غ7573787464احمد دخيل فرج حويلي221751077002 1  0.00

غ راسب 0غغ90غ80غاحمد رياض سعود فرحان221751077003 2  0.00

63 راسب 0غغغغ5450احمد صاحب ردام طاهر221751077004 3  0.00

69 راسب 0غغغغغ50باقر عدنان كاظم منشد221751077005 4  0.00

91 راسب 0غ57733121غبدر كامل حنفوش بديوي221751077006 5  0.00

78 ناجح 556769505051420بهاء محسن حسين علي221751077007 6  60.00

77 راسب 0غ5065غغ59حسن علي خلف علي221751077008 7  0.00

74 راسب 61500غ545067حسين عدنان عبد الرضا عسكر221751077010 8  0.00

50 راسب 0غغغ50غغحسين مجيد محسن طاهر221751077012 9  0.00

92 ناجح 605076555478465حيدر لفته حميد علك221751077015 10  66.43

97 راسب 6989882759500رعد قيس عمار جخر221751077016 11  0.00

83 راسب 0غغغ73غغسجاد كاظم كاصد خزعل221751077018 12  0.00

87 ناجح 546161506260435عامر جميل سلمان فرحان221751077020 13  62.14

84 راسب 0غغغ60غ51عباس عبد الرضا كاظم منشد221751077021 14  0.00

85 راسب 5050682450750عبد الخالق علي جبارة عجة221751077022 15  0.00

80 راسب 0غغغ69غ54علي جاسب عبد علي كاطع221751077023 16  0.00

85 ناجح 667679778190554علي حسين حميد هاشم221751077024 17  79.14

70 راسب 0غغغغ7123علي رائد شهيد داخل221751077025 18  0.00

94 ناجح 758595887587599علي غالب عطشان مجيفي221751077026 19  85.57

92 ناجح 705063525150428علي معن حسن م221751077028 20  61.14

72 راسب 700غغغغ60قاسم شاكر هادي يونس221751077029 21  0.00

86 ناجح 615966505850430كاظم نجم عبد ديوان221751077030 22  61.43

95 ناجح 728291727265549كرار شنيدخ عاجل لفته221751077031 23  78.43

59 راسب 0غ24%50255711كرار كريم شعيبث جحيل221751077032 24  0.00

85 راسب 0غغغ506957ماجد قاسم حسين داود221751077034 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 ناجح 808191888597614م زيدان ديوان حسين221751077036 26  87.71

92 ناجح 859192988982629م شعلن ديوان حسين221751077037 27  89.86

65 راسب 0%502550232516م طالب عباس زغير221751077038 28  0.00

89 راسب 0غ57645065غم قاسم كاظم م علي221751077040 29  0.00

57 ناجح 716576506069448محمود سعد وحيد داود221751077041 30  64.00

89 ناجح 846579878690580مصطفى صالح عبد الحسين علي221751077042 31  82.86

64 راسب 0غ50غ50غ62مصطفى قنديل عليوي ابو حرك221751077043 32  0.00

77 ناجح 615066615081446منتظر رياض خيون غزاي221751077044 33  63.71

74 ناجح 626472716973485مهند منشد جبار عبيد221751077046 34  69.29

غ راسب 0غغغغغغهيثم ماهر حمود حناج221751077048 35  0.00

90 ناجح 736890587164514وليد حميد ضيدان زويد221751077049 36  73.43
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


