
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 الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 505050655963429حسن جمعه عليوي حسين221611070009 1  61.29

60 معيد 41610صفر595035اثير سالم عبد بياد221741070001 2  0.00

80 معيد 6440528081520جاسم م عويد سلمان221741070002 3  0.00

87 معيد 5766428050640حسن باهض مويح رخيص221741070003 4  0.00

83 معيد 5538375052510حسن جمال صالح مهدي221741070004 5  0.00

80 معيد 3239510%596215حسين علي حسن مرهج221741070005 6  0.00

م معيد 0مممصفر28محيدر م حسين ابراهيم221741070006 7  0.00

71 معيد 5460405357710سعد عليوي عبد الحسين عبود221741070008 8  0.00

61 معيد 5139225050500سيف عبد ا حسين علي221741070009 9  0.00

77 معيد 0صفرمصفرمم50عباس كاظم علي سلمان221741070010 10  0.00

81 ناجح 525553655864428عبد ا نجم عبد حسن221741070012 11  61.14

75 معيد 0صفرصفر555764صفرعلي صادق حسين بلعوط221741070013 12  0.00

86 معيد 8696940م7991قاسم كريم فارس سرهيد221741070014 13  0.00

84 معيد 9791850م7981كرار حيدر فرهود بدوع221741070015 14  0.00

61 معيد 0ممم28%13مكرار فخري هويس دويج221741070016 15  0.00

85 معيد 0صفر7671م6950كريم سعيد سالم شاهين221741070017 16  0.00

81 معيد 56600م686864م عبد عطية مارد221741070018 17  0.00

83 معيد 0صفر76م616481وسام شاتي عبد علي طريخم221741070019 18  0.00

74 معيد 5450403950590يحيى صبيح جابر خليوي221741070020 19  0.00

76 معيد 0م42م5033خمسيوسف طالب بريسم عبد علي221741070021 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

اعدادية الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


