
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 الحريري الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

084رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0مممممماحمد مكي كيطان ناصر221741084001 1  0.00

85 معيد 79727681750مجعفر ناهي سلمان عليوي221741084002 2  0.00

95 معيد 76710صفر817766حسن عطيه غميس مذبوب221741084003 3  0.00

85 ناجح 748362888271545حسن فالح حسن كاظم221741084004 4  77.86

93 ناجح 899610010095100673حسين حمزه جابر صايل221741084005 5  96.14

93 ناجح 949293989994663حسين طارق محيي سالم221741084006 6  94.71

94 ناجح 86100979710097671حيدر حسن عبد ياسر221741084007 7  95.86

92 ناجح 859277939394626حيدر رشيد فشاخ شريده221741084008 8  89.43

96 ناجح 717985848776578حيدر سامي دعيم جيثوم221741084009 9  82.57

97 ناجح 879498939195655عبد الرحمن طالب فرهود كريم221741084010 10  93.57

97 ناجح 909095999897666علي حسين عذيب عرار221741084011 11  95.14

94 ناجح 859695909381634علي عبد الحسن مهدي صالح221741084012 12  90.57

94 ناجح 929398998988653علي عبد الرضا حسين سلمان221741084013 13  93.29

89 ناجح 798184809479586قاسم م علي عبيد غانم221741084014 14  83.71

98 ناجح 839182749284604لؤي علي طحيبل راضي221741084015 15  86.29

م معيد 0ممممممم طعمه فرهود رومي221741084016 16  0.00

96 ناجح 948281898980611مرتجى كامل ريكان بحيبح221741084017 17  87.29

89 معيد 0صفرم67م70ممصطفى عادل خلف جاسم221741084018 18  0.00

97 ناجح 798799729082606معتصم باسم ابراهيم بكال221741084019 19  86.57

92 معيد 0صفر83صفر90مممنتظر احمد محسن جوده221741084020 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 الحريري الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

084رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


