
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الصلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 585066586682464باقر جبار كريم م221611015015 1  66.29

83 معيد 0مصفر63صفر5078أحمد غني ثامر ناصر221741015001 2  0.00

98 ناجح 98991009898100691احمد عبد الرضا مصطاح سنيد221741015002 3  98.71

85 معيد 0م8288819185بنيامين عبد الجليل عبد ا علوان221741015004 4  0.00

98 معيد 8794840صفر8399حاتم عبد الكريم خليف صعيع221741015005 5  0.00

82 معيد 706068720م22حسنين بدن جبار نايف221741015006 6  0.00

84 معيد 0صفر53صفر77م89حسين جميل جابر خليف221741015007 7  0.00

92 ناجح 806991808786585حسين عبد الكريم صغير لفته221741015009 8  83.57

94 معيد 0صفر99م91م88حسين لطيف كاظم سرداح221741015010 9  0.00

78 معيد 635851590م67زين العابدين عادل غيلن عاقول221741015011 10  0.00

85 ناجح 779494859190616سجاد بشير عبد الساده عبد علي221741015012 11  88.00

88 معيد 920صفر9191م67سجاد عبد الهادي مجيد مرهج221741015013 12  0.00

97 ناجح 9610010010010099692عبد ا سهيل دفتر جثير221741015014 13  98.86

92 معيد 900م91959293عدنان خير ا عبد النبي حسن221741015015 14  0.00

76 معيد 0صفر51صفر60صفر75علي نصير ثجيل مبارك221741015016 15  0.00

82 معيد 62660صفر75م72كرار احمد سبتي مهدي221741015017 16  0.00

82 ناجح 605578607573483م علي حسين م221741015018 17  69.00

79 معيد 0صفر736771صفر72م فاروق علي سدخان221741015019 18  0.00

85 ناجح 889681859188614م مهلهل حبتر حسين221741015020 19  87.71

92 معيد 0صفر10082100م84مصطفى ابراهيم خليل كاظم221741015021 20  0.00

81 ناجح 799891888285604منصور زايد خليف صعيع221741015022 21  86.29

88 معيد 0صفرم82908779مهند حمود راشد غزاي221741015023 22  0.00

97 معيد 0صفر667386م53وائل م موسى مطلك221741015024 23  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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