
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 الصادقون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 565075505384460مهند جواد عبد الرزاق خضير221611059034 1  65.71

75 معيد 31280%19%513214الحسن عبد الرزاق محمود ساجت221741059001 2  0.00

86 معيد 5066514252520حسن ابراهيم سداوي صوين221741059002 3  0.00

19% معيد 64700م64م66حسن ياسين محي نزال221741059003 4  0.00

94 ناجح 627767638782532حسين احمد جمعة عبيد221741059004 5  76.00

90 معيد 500%14%55562917حسين عبد المير ياس خضير221741059005 6  0.00

95 معيد 690م70785450حسين علي عبد المحسن ربح221741059006 7  0.00

81 معيد 4056360%17ثمان42حلمان وهاب حلمان منصور221741059007 8  0.00

83 معيد 5523525450580حيدر احمد دعيبل عبد الحسين221741059008 9  0.00

87 معيد 600م58575641حيدر حسين مشاي حمود221741059009 10  0.00

82 معيد 7251660م36صفرحيدر عماد كريم عبد الحسين221741059010 11  0.00

89 معيد 5842530م5039خضير علي م جابر221741059011 12  0.00

56 معيد 3434300عشر3250رسول صلح كريوش جبير221741059012 13  0.00

95 ناجح 708270576667507زين العابدين حسن شرموخ نخل221741059013 14  72.43

82 ناجح 635450505052401سجاد حيدر عبد المحسن ربح221741059014 15  57.29

86 معيد 6489780%736815علي جاسب رزاق مسهر221741059015 16  0.00

88 معيد 0صفر74817986صفرعلي جاسم م مهاوش221741059016 17  0.00

82 معيد 6541312842380علي عباس سعدون ثاجب221741059017 18  0.00

91 معيد 0صفر6884746287علي عبد الكريم عليوي عجيل221741059018 19  0.00

93 معيد 5650323365520علي نعيم رديني فزيع221741059019 20  0.00

85 معيد 230%3315%502313قاسم مجيد هاشم عودة221741059020 21  0.00

92 معيد 5050242036530ماهر سالم فطامي مصحب221741059021 22  0.00

94 ناجح 657771506670493مرتضى م عرموط نخل221741059022 23  70.43

م معيد 78587259860ممصطفى م فليح حسن221741059023 24  0.00

75 معيد 6777383156760نسيم هاشم جبار جرداغ221741059025 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 الصادقون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 0صفر%17%42553813يحيى رهيف خلف شابث221741059026 26  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


