
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 الدر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

099رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 506654505652412منتظر حيدر جعفر كاظم221611099075 1  58.86

92 ناجح 769180727870559اثير حسين مجيد صيهود221741099001 2  79.86

63 معيد 56252140270صفراحمد م سوادي حمود221741099002 3  0.00

90 معيد 0صفرمصفر68م69جعفر انور جعفر م221741099003 4  0.00

87 معيد 0صفرم5889م61حسن م هاشم عبد221741099004 5  0.00

63 معيد 2936320م3035حسين علي حسين سفيح221741099005 6  0.00

83 معيد 0صفرمصفرصفر7186حيدر فاضل عباس حمد221741099007 7  0.00

80 ناجح 716670658675513سجاد عبد الرضا ابراهيم سريح221741099008 8  73.29

86 معيد 68610م76م78سجاد علي عطوان عبد ا221741099009 9  0.00

51 معيد 0مممصفرصفرمعبد الرحمن اثير ريسان دويش221741099010 10  0.00

61 معيد 0عشرم24أربعممعبد الغفار جابر علي حاجم221741099011 11  0.00

79 معيد 0صفر29صفرم51معلي باسل عزيز فرهود221741099012 12  0.00

90 ناجح 858490807786592علي عبد الرضا مطرود نزال221741099013 13  84.57

58 معيد 0ممصفرمممعلي عدنان كاظم علي221741099014 14  0.00

74 معيد 390م268456معلي كاظم سرحان جتول221741099015 15  0.00

64 معيد 0صفرم39صفر52صفرعلي محمود علي كندح221741099016 16  0.00

83 معيد 610م858176مكاظم حسين حنون جساب221741099017 17  0.00

80 معيد 79690صفر82م68كرار حيدر كاظم كاطع221741099018 18  0.00

73 معيد 500مصفرصفر4041محسن عبد ا عناد جلب221741099019 19  0.00

81 معيد 0صفر81728889مم خالد علي كندح221741099020 20  0.00

83 معيد 0صفر98م848690م رحيم لزيم سموم221741099021 21  0.00

صفر معيد 0صفرمممممم سلم رسمي ياسر221741099022 22  0.00

84 ناجح 798198839081596م قاسم عطية عبيد221741099023 23  85.14

95 معيد 990مصفر929996مرتضى جواد م نجم221741099024 24  0.00

81 معيد 0صفر755177صفرممصطفى ماجد عبد الرزاق ياسين221741099025 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 الدر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

099رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

50 معيد 0صفرصفر37صفر35صفرمقتدى نزار عبد الواحد جابر221741099026 26  0.00

70 معيد 59610م5941ممنتظر رسول ريسان شاكر221741099027 27  0.00

69 معيد 0مصفرصفرم83صفرمنتظر كاظم حسن علي221741099028 28  0.00

72 معيد 75500صفر72م54منتظر كاظم غافل بخيت221741099029 29  0.00

85 ناجح 8891991009798658يوسف م طالب م221741099030 30  94.00

المشاركون

30 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


