
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

ثانوية المثنى للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

032رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 5065694150510أثير ثامر خلف م221611032001 1  0.00

93 ناجح 695257555683465احمد رحيم يوسف عليوي221611032009 2  66.43

99 ناجح 505395625965483حسين نور ياسر موسى221611032024 3  69.00

100 ناجح 625961555157445حمزه سهم هدرس كاظم221611032025 4  63.57

89 معيد 67500م515355سيف جمعه جاسم حسين221611032032 5  0.00

98 ناجح 715055647373484عبد الله عبد مطر م221611032036 6  69.14

100 معيد 6153265060500عبد الكاظم عبد مطر م221611032039 7  0.00

89 معيد 51870م635250علي عبد العباس قمر عبد الكريم221611032045 8  0.00

95 معيد 5150545050390كرار مطشر عبد الواحد هاشم221611032059 9  0.00

100 معيد 0م838760م94م عبد النبي هاشم م221611032067 10  0.00

صفر معيد 900م82818387احمد عبد فاضل حمود221741032001 11  0.00

86 ناجح 869698999595655حسن احمد ابراهيم مزعل221741032004 12  93.57

85 معيد 0صفر81م6963صفرحسن شاكر زغير بجاي221741032005 13  0.00

صفر معيد 5678515752560حسن عبد العباس قمر عبد الكريم221741032006 14  0.00

80 ناجح 697065998479546حسن فليح فهد حسين221741032007 15  78.00

صفر معيد 788878830م67حسن كاظم عبد ا هليل221741032008 16  0.00

82 معيد 50500صفر698760سجاد باسم حميد صالح221741032009 17  0.00

92 معيد 88780صفر839481سجاد حسين هدرس كاظم221741032010 18  0.00

80 معيد 57750صفر72صفر76سجاد صباح علي حسين221741032011 19  0.00

94 ناجح 919594969696662عباس رسول طعمه فرحان221741032012 20  94.57

83 ناجح 7582951009496625عباس م حميد حذيه221741032013 21  89.29

صفر معيد 0ممممممعلء زامل خماط كريم221741032014 22  0.00

90 ناجح 588574918179558علي عبد الستار جبار عباس221741032015 23  79.71

89 معيد 0صفر8279صفر6480علي عبد علي عبد الحسن كاظم221741032016 24  0.00

79 معيد 500صفر69625078علي مسلم صبيح بردان221741032017 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المثنى للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

032رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 0صفر94100999497كرار كامل جابر حسوب221741032018 26  0.00

82 ناجح 789590877878588م حيدر طعمة فرحان221741032019 27  84.00

81 ناجح 798687909287602م عبد ا هاشم قاسم221741032021 28  86.00

صفر معيد 830صفر81صفر6794م فاضل عباس حسن221741032022 29  0.00

87 ناجح 638377887776551مصطفى قدوري حنون عبود221741032023 30  78.71
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


