
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 سامراء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 0صفر6974صفر6783احمد تاجي عبد الكريم مكطوف221741092001 1  0.00

80 ناجح 598379708156508احمد جاسب عبد العالي جودة221741092002 2  72.57

60 معيد 696861670%5416احمد عبد الحسين رشاك طعيس221741092003 3  0.00

53 معيد 0م225052م50احمد لطيف فهد ثجيل221741092004 4  0.00

88 ناجح 709689628979573اسامه وبدان عبد النبي سكر221741092005 5  81.86

88 معيد 0صفر7797869591اكرم صباح غضبان مذكور221741092006 6  0.00

82 معيد 877689800م65امين كريم عبيد مزبان221741092007 7  0.00

89 معيد 0صفر87%737419مباسم عبد الرضا مصطاح سنيد221741092008 8  0.00

84 ناجح 506471535350425تاج الدين عبد الرحمن مشكور صبر221741092009 9  60.71

81 معيد 405255540مصفرجهاد انتكال لهمود جبر221741092010 10  0.00

صفر معيد 77740ست91ممحسن جاسم عبد سمير221741092011 11  0.00

87 معيد 636850630م74حسين كاطع عجرش مريبي221741092012 12  0.00

87 معيد 907572700م70حمزة فليح دفتر سكر221741092013 13  0.00

88 ناجح 676186838065530حمزة كامل خير ا مدهوش221741092014 14  75.71

76 معيد 630صفرصفر55صفر63حيدر عارف كاطع حمزه221741092015 15  0.00

74 ناجح 565973746673475رائد فاضل خير ا مدهوش221741092017 16  67.86

م معيد 0ممممممرافد فاضل خير ا مدهوش221741092018 17  0.00

82 معيد 85730صفر8366صفررسول فلح جاسم سماري221741092020 18  0.00

89 معيد 0صفرم8898صفر83زين العابدين اسعد م شبيب221741092021 19  0.00

88 ناجح 626973747076512سجاد جابر عباس بدر221741092022 20  73.14

99 ناجح 9396911009698673صالح عماد كاظم حري221741092023 21  96.14

88 ناجح 909083879892628صفاء نجيب حسين مزبان221741092024 22  89.71

93 ناجح 919190849872619ضاحي طعمه مطرود عاكول221741092025 23  88.43

86 معيد 0مصفرعشرصفر95صفرعباس جواد زعزوع صكر221741092026 24  0.00

85 معيد 707960790م67عباس عداي نشمي عذيب221741092027 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 سامراء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 76500م35م55عثمان عمار مالك خيون221741092028 26  0.00

84 معيد 88799083840معقيل حرب مطير ثاني221741092029 27  0.00

97 ناجح 879598969398664عقيل مكطوف خلف دحيلس221741092030 28  94.86

50 معيد 0م342356م50علي لطيف فهد ثجيل221741092031 29  0.00

95 ناجح 8397989592100660علي م كايم شغيد221741092032 30  94.29

85 معيد 0مم84مممفرج جاسم حاصود مطير221741092033 31  0.00

84 معيد 71690صفر727579كرار حيدر نعيم رهيف221741092034 32  0.00

89 معيد 620م5677صفر68م عجيل ناصر م221741092035 33  0.00

59 معيد 0ممممممم ناجي عبد الكريم مكطوف221741092037 34  0.00

88 معيد 0صفر8886صفر7582مخلد احمد وبدان عبد النبي221741092038 35  0.00

95 ناجح 899898969991666مهند كامل مشكور صبر221741092039 36  95.14

74 معيد 72627675710منزهان الدين احمد جاسم عبيد221741092040 37  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


