
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 زهرة النجاح الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

316رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

52 راسب 0%17سبع7450صفر32احمد كفاح عبد الشريف كريم221751316002 1  0.00

59 راسب 0%14اثنتانثمان3950%19حسين أحمد خليل ابراهيم221751316003 2  0.00

72 راسب 5050683867570حمود احمد رزاق عبد الحسين221751316004 3  0.00

76 راسب 3450705835680ذو الفقار علي رهيف زغير221751316006 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغرياض مطشر كولي ناهي221751316007 5  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشزيد حازم قنديل كاظم221751316008 6  0.00

78 راسب 5050505035500سامان حسين علي ذهيب221751316009 7  0.00

85 راسب 5136722450500ساهر جمال كنو محمود221751316010 8  0.00

83 راسب 5029522425500سجاد م حلو فنجان221751316011 9  0.00

84 راسب 5037585256690سيف مهند قاسم عبيد221751316012 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشضياء رعد جاسم م221751316013 11  0.00

30 راسب 0سبعتسع%2611%2519طه ياسين عبد الخضر عبود221751316014 12  0.00

67 راسب 0غ50غغغغعباس جابر عواد م221751316015 13  0.00

76 راسب 550%5050652219عبد ا م عباس شويش221751316017 14  0.00

76 راسب 540اثنتانصفر396857علي الكرار رعد رشيد كامل221751316018 15  0.00

55 راسب 8132635057750علي جعفر عبد الحسن سريدح221751316019 16  0.00

35 راسب 0%17أربعثلث653563علي حسين عبد علي قنبر221751316020 17  0.00

92 ناجح 516693675366488علي ريسان مقداد حسين221751316021 18  69.71

67 راسب 0%18ست%32393915علي م مطر م221751316022 19  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم سعود ساير شكاحي221751316023 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغم سلم صالح مهدي221751316024 21  0.00

74 راسب 33290%58385015م شهيد تركي طالوب221751316025 22  0.00

74 ناجح 505453575050388مرتضى ناصر عطيه حسن221751316026 23  55.43

50 راسب 2761522328260مصطفى سعد نعمه خلف221751316027 24  0.00

73 راسب 0%16%11%42334115هشام سالم خليف سعد221751316029 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 زهرة النجاح الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

316رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغصلح هادي نوري حسان221751316030 26  0.00

69 راسب 5554600صفر6741مهدي عبد الرزاق هادي علوان221751316031 27  0.00

65 ناجح 525050505462383مصطفى يوسف أدوير صخي221751316032 28  54.71

77 راسب 5150525050400هاني عماد فاخر م221751316035 29  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


