
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 ابن الهيثم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

261رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 5067500صفر8050بشائر حسن لفته حمادي221612261004 1  0.00

85 معيد 0صفر50مصفر65صفراسعد علي حسين موات221741261002 2  0.00

81 معيد 7787800م5850جبر عبد ا جبر ياسر221741261003 3  0.00

93 ناجح 87889910010093660حسين حميد مجيد جنام221741261004 4  94.29

93 ناجح 828688979896640سجاد حسين عزيز عبيد221741261006 5  91.43

91 معيد 728384690م52سجاد م فيصل رضيو221741261007 6  0.00

94 معيد 7894820م88مسعد قاسم جبر جاسب221741261008 7  0.00

94 معيد 0م10098م84معلي سعيد خليف مشيري221741261009 8  0.00

92 معيد 78100770صفر79مغيث كريم ناصر زاير221741261010 9  0.00

96 معيد 56830صفر756882م يوسف طالب م221741261012 10  0.00

94 ناجح 9087998710092649انعام م عبد مطرود221742261001 11  92.71

91 معيد 0صفر7184716775انفال طالب خضر غميس221742261002 12  0.00

91 ناجح 917681908188598تبارك عباس م سدخان221742261004 13  85.43

94 ناجح 969998929293664رباب والي شيال كاشي221742261005 14  94.86

90 ناجح 678380868275563رحاب خضير جحيل خليف221742261006 15  80.43

90 ناجح 9894969610096670زينب كريم عبد ا غلم علي221742261007 16  95.71

صفر معيد 0صفر7467مصفر77سارة عبد ا حسين كريم221742261008 17  0.00

م معيد 0صفر838191م89ندى علي حسين كحيم221742261009 18  0.00

87 معيد 0صفر738079مصفرنور حميد عبد ا غلم علي221742261010 19  0.00

95 ناجح 808580908874592هدى عزيز جبر حدوان221742261011 20  84.57
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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 ابن الهيثم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

261رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


