
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 الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

60 معيد 5052522162520رعد عنيد كاظم مشلتغ221511318009 1  0.00

78 ناجح 615056525059406حامد ناصر حسين جبر221611318003 2  58.00

87 ناجح 525050505052391رحيم عبود جولن حاشوش221611318006 3  55.86

94 ناجح 505050725050416محمود حسن حسين لفته221611318017 4  59.43

82 معيد 0صفرمصفرصفر5050احمد طعمه م علي221741318001 5  0.00

88 معيد 555433560م50باسم عبد القادر م مهاوش221741318002 6  0.00

صفر معيد 0ممصفرصفر3361حسام ناجي قزموز عباس221741318004 7  0.00

85 معيد 54700م66صفر61حيدر طالب مكطوف سعد221741318005 8  0.00

81 معيد 6137505042650زهير قنبر خنجر منهل221741318006 9  0.00

78 معيد 5229500صفر3335سجاد عبد الواحد عامر حسن221741318007 10  0.00

67 معيد 5556556028520سلم جاسم م بنيان221741318008 11  0.00

89 معيد 940م88م9090صبري جاسب صبري جعاز221741318009 12  0.00

91 معيد 890مم919896عبد الحكيم عبد الحسن عبد ا فليح221741318010 13  0.00

89 ناجح 666365615767468عبد الهادي عبد النبي طارش سعود221741318011 14  66.86

75 معيد 3752295938380عدنان خير ا عبد الجليل ثنيان221741318012 15  0.00

93 معيد 0م89صفر833797علء م باقر عيسى كاظم221741318013 16  0.00

82 معيد 68507582640صفرعلي إبراهيم لزم طرخيم221741318014 17  0.00

87 معيد 0م8892م8193علي عبد الكاظم جلب شبيب221741318015 18  0.00

65 معيد 5034283925390علي عبد الكريم صغير لفته221741318016 19  0.00

81 ناجح 525052525465406عمار احمد شندوخ مطر221741318017 20  58.00

81 معيد 6083377541500عمار يوسف كردي بطاح221741318018 21  0.00

86 معيد 0م7383م5567م رحيم ناصر عليوي221741318019 22  0.00

69 معيد 0م695356م55م شامخ عذافه جوده221741318020 23  0.00

81 معيد 650صفر7077م62م عبد العظيم عصواد عبيد221741318021 24  0.00

81 معيد 82860صفر673766م فالح عبد النبي حسن221741318022 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 الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 6241516850610مرتضى كاظم صيهود شدود221741318023 26  0.00

86 معيد 710مم5971صفرمنتظر حمادي منصور محسن221741318024 27  0.00

95 معيد 700صفرم785883نور م باقر عيسى كاظم221741318025 28  0.00

76 معيد 250خمسم31م52وعد قاسم فياض بنيان221741318026 29  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


