
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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 595052515067412احمد عبد اللطيف جبار علي221611061008 1  58.86

38 معيد 0مممممماحمد م راشد رمل221741061001 2  0.00

80 معيد 0م85م725789ادريس سالم رمضان سلمان221741061002 3  0.00

68 معيد 0صفر5050م35صفرتحسين هويدي عبيد عويد221741061003 4  0.00

صفر معيد 67600م52صفر59جعفر صادق بدر صبيح221741061004 5  0.00

57 معيد 0صفر%13صفر27صفرصفرجمال كامل عبد تويه221741061005 6  0.00

صفر معيد 0مممممصفرحسن جواد كاظم مومن221741061006 7  0.00

75 معيد 370م5429صفر57حسين رشيد دويج سبادي221741061007 8  0.00

72 معيد 635965410صفر53زين العابدين عباس عبد الحسن م221741061008 9  0.00

م معيد 0صفرممممصفرستار م جواد حسين221741061009 10  0.00

87 معيد 59550مم32صفرسجاد سالم م غفله221741061010 11  0.00

58 معيد 0ممممممسجاد سرحان مارز م221741061011 12  0.00

76 معيد 0صفرمعشرصفر5569سجاد ناجي دويج سبادي221741061012 13  0.00

85 ناجح 726387757677535عباس كاظم م سعيد221741061013 14  76.43

85 ناجح 695061635050428علي ستار شريف طاهر221741061014 15  61.14

م معيد 0ممممممعلي يعقوب عاشور م221741061015 16  0.00

93 معيد 0ممم515061مؤمل ناظم موسى علك221741061016 17  0.00

91 معيد 0صفر8685م8856م رسول سعدون جلب221741061017 18  0.00

91 معيد 0صفر8274م6922م كاظم جابر ناصر221741061018 19  0.00

66 معيد 0صفرممم2524نور الدين جميل مهدي م221741061020 20  0.00
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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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


