
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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 500غغ665071احمد علي سلمان رداد221751079001 1  0.00

91 ناجح 716782785982530ارشد شمخي جبوري فزاع221751079004 2  75.71

76 راسب 5350634050280امجد جاسم عيدان نايف221751079007 3  0.00

79 ناجح 565853695569439بدر حسين بدر علي221751079008 4  62.71

68 راسب 0غغ54546757حسام يسر سلمان عليوي221751079010 5  0.00

76 راسب 0غ50غ60غ55حسن علي فرهود ماضي221751079012 6  0.00

82 راسب 0غغ62587460حسن نعمه جاسم حمود221751079013 7  0.00

76 ناجح 695086748080515حسن هاشم م تالي221751079014 8  73.57

75 راسب 520غغ595758حسين ثامر مطير مطرود221751079015 9  0.00

76 راسب 5838555055620حسين كامل محيسن حاضر221751079018 10  0.00

68 راسب 0غغغ565968حسين مهدي وحيد عبد علي221751079019 11  0.00

82 ناجح 727289847982560حمزه كامل ناصر بداي221751079021 12  80.00

78 راسب 0غغ55698151حيدر عداي ناصر بداي221751079022 13  0.00

غ راسب 60500غ635556سجاد كاظم وحيد دخيل221751079024 14  0.00

77 ناجح 565469587567456سجاد كريم عبد رسن221751079025 15  65.14

غ راسب 0غغغغغغعلي جميل عبد الجليل غزاي221751079029 16  0.00

70 راسب 0غغ50505452علي حمود حسن مطرود221751079030 17  0.00

71 راسب 5137572260540مثنى حميد عبود درويش221751079034 18  0.00

75 راسب 0غغغ566750محمود سعد دنيف عاجل221751079037 19  0.00

87 ناجح 897389647383558مرتضى جاسم عطيه حياوي221751079039 20  79.71

83 ناجح 746678757574525مرتضى كريم وحيد خضر221751079040 21  75.00

100 ناجح 838882758992609مهند حكيم كامل ماهر221751079042 22  87.00

72 راسب 500غ5550غ61نعيم رياض نعيم حسن221751079043 23  0.00

75 راسب 0غ615261غ58نور حسن عاجل غزاي221751079044 24  0.00

88 ناجح 736474796669513وليد خالد تقي جابر221751079046 25  73.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ثانوية المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016
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079رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي
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