
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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

87 معيد 6542545067710حسين سامي هنيدي حسين221611096026 1  0.00

84 معيد 0%565052506018حسين نعيم كريم عبار221611096030 2  0.00

97 ناجح 665069796470495م محسن ليج رسن221611096095 3  70.71

67 معيد 53757420620صفراحمد جاسم شلكه عبد221741096001 4  0.00

78 معيد 5233325538330احمد جميل عبد الرضا بديوي221741096002 5  0.00

79 ناجح 756388659288550احمد حسين نور مناحي221741096003 6  78.57

صفر معيد 0ممصفرصفرمماحمد حمود عبد ا معدي221741096004 7  0.00

83 معيد 0صفرمصفرصفرمماحمد سعد حسين شرشاب221741096005 8  0.00

صفر معيد 0صفر81صفرصفر8595احمد عباس عيسى عبود221741096006 9  0.00

صفر معيد 8073767883700ايوب ناصر منشد بكان221741096007 10  0.00

74 معيد 64706681810مجاسم م كاظم جاسم221741096008 11  0.00

66 معيد 320%13%50252213جعفر شفيق سلمان سكر221741096009 12  0.00

96 ناجح 8589969110082639حسن محمود شريف عجيل221741096010 13  91.29

97 معيد 0صفر8081767884حسين اركان حميد يعكوب221741096011 14  0.00

صفر معيد 80878410089920حسين جميل عبد الجليل غزاي221741096012 15  0.00

77 معيد 0م58655550صفرحسين علء لطيف نجم221741096013 16  0.00

م معيد 6750547673800خالد خزعل عطشان سكر221741096014 17  0.00

92 ناجح 859593819591632زين العابدين علء جاري مسعد221741096015 18  90.29

85 معيد 9889950مم76ساهر صبر فليح عبود221741096016 19  0.00

90 معيد 0صفر376150صفرصفرسجاد رياض جبار عباس221741096017 20  0.00

88 ناجح 846283928872569سجاد مصالح عبد موسى221741096018 21  81.29

86 ناجح 605063545864435صادق مهند راجي شجاي221741096019 22  62.14

98 ناجح 9090971009894667طه ريسان جياد خرام221741096020 23  95.29

71 معيد 0م5755354131عباس علي عبد الحسين يوسف221741096021 24  0.00

79 ناجح 736776848772538عقيل مطشر لكن دعيدع221741096022 25  76.86

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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 88629377880صفرعلي جبار منشد عريان221741096023 26  0.00

73 معيد 503834500صفر54علي حسين خضير خصاف221741096024 27  0.00

89 معيد 0مم8083م91علي عبد النبي جبار حمود221741096025 28  0.00

79 ناجح 777788929883594علي هادي صالح عبد221741096026 29  84.86

93 معيد 0مصفر78807566عماد قيس طه شمال221741096027 30  0.00

83 معيد 0صفرصفرصفرصفر5751م ابراهيم كامل ضيف ا221741096028 31  0.00

94 معيد 0صفر981009898مم باسم جوده جهيلي221741096029 32  0.00

92 ناجح 9389919910096660م جواد كاظم عبد علي221741096030 33  94.29

86 ناجح 919895929996657م حسن شناوه حسين221741096031 34  93.86

81 معيد 540مصفر595976م سعد عطا ا هويدي221741096032 35  0.00

82 ناجح 879489949994639م صاحب محسن لهو221741096033 36  91.29

80 معيد 0ممصفر40مصفرم صادق معيدي صكبان221741096034 37  0.00

89 معيد 95808693900صفرمرتضى كامل حسن جويد221741096035 38  0.00

94 ناجح 9099911009697667مصطفى جواد كاظم عبد علي221741096036 39  95.29

79 معيد 77810صفر777477مصطفى عبد الله يونس كريم221741096037 40  0.00

74 ناجح 757873806988537منتظر شاكر صاحي فرحان221741096038 41  76.71

م معيد 0ممممممنور الدين رياض مسعد صكبان221741096039 42  0.00

99 ناجح 9699989910099690يوسف سعيد مبارك كاظم221741096040 43  98.57
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


