
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 الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 675468645450450علي نايف سوادي نجيبان221611078032 1  64.29

78 معيد 3724543642590احمد جبار فليفل نعمه221741078001 2  0.00

73 معيد 68580م503850احمد حمود علي مسعود221741078002 3  0.00

74 معيد 630م33504250انور زايد ناهي حسين221741078004 4  0.00

88 معيد 770صفرم765495باسم جلب بادي عويد221741078005 5  0.00

61 معيد 37500م375650تيسير م حسين علي221741078006 6  0.00

80 معيد 60500صفر503652جعفر قاسم كامل جاسم221741078007 7  0.00

71 معيد 0مصفر40م5965حازم رياض نعيم ياسين221741078008 8  0.00

87 ناجح 527876848888553حسين حسن عودة مسير221741078009 9  79.00

85 معيد 847071660صفر75حسين فالح نعيم عبيد221741078010 10  0.00

68 معيد 75920م705882سجاد فليح حسن غانم221741078012 11  0.00

74 معيد 694170420صفر54ضياء كريم عوفي عودة221741078014 12  0.00

85 معيد 680صفر67558140طاهر غالب محسن ثامر221741078015 13  0.00

81 معيد 5631795050600ظاهر حبيب عبد الحسين محيي221741078016 14  0.00

79 معيد 970م72877877عادل فاضل ياسر مشني221741078017 15  0.00

88 معيد 5223503125280عباس حسين حماي عليوي221741078018 16  0.00

85 معيد 0م5038335056كاظم حسين حماي عليوي221741078020 17  0.00

89 معيد 580م56م70مكاظم هاشم سالم حسين221741078021 18  0.00

73 معيد 0%2615م37م37كرار حميد علي بدر221741078022 19  0.00

86 معيد 557033310م50كرار طالب شناوة عبد221741078023 20  0.00

75 معيد 500صفرم645660ماجد م عبد علي بادي221741078024 21  0.00

78 معيد 0مممثمان5223م جبار لفته حسن221741078025 22  0.00

61 معيد 370م50صفر4250م راضي بجاي صافي221741078026 23  0.00

80 معيد 650صفر56505050م عبد المير زايد رويح221741078027 24  0.00

80 معيد 710م577271صفرم عبد السادة ناصر عليوي221741078028 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 الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

73 معيد 0م6672826389م علي ناصر حسين221741078029 26  0.00

72 معيد 810صفرصفر827185مرتضى جهاد كاظم حمود221741078030 27  0.00

63 معيد 320%3527533911مهدي حسن كامل ضيول221741078031 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


