
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 النجوم الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

320رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

87 معيد 5631345024650أحمد نعيم خضير شناوة221741320001 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحمد فرات فرحان عبد221741320002 2  0.00

75 معيد 5890385031350الياس مسعد جاسم منشد221741320003 3  0.00

72 معيد 24350%41502116جعفر رويضي هادي عباس221741320004 4  0.00

37 معيد 250%14%12اثنتان4128حسين اكرم واثق عودة221741320005 5  0.00

83 معيد 420ممصفر7577حسين لعيبي كاظم جباره221741320006 6  0.00

91 معيد 810م908867محسين م رويح شدود221741320007 7  0.00

81 معيد 5033323650560صادق كاظم كامل م221741320008 8  0.00

61 معيد 0%19مثلثثلث%3011عباس حسن ضيدان محسن221741320009 9  0.00

89 معيد 6650325464780علي رحيم عويد فضل221741320010 10  0.00

50 معيد 220تسعثمانثمان2722علي صلح وهاب عبد221741320011 11  0.00

صفر معيد 0ممممممعلي عبد الفتاح عبد ا حاجم221741320012 12  0.00

89 ناجح 705953878471513علي عدنان عباس علي221741320013 13  73.29

63 معيد 5041262139360كرار حيدر هاشم كاظم221741320014 14  0.00

73 معيد 500%5150362219م باقر عادل حربي طعمة221741320015 15  0.00

84 معيد 0مأربعاثنتانثمان5050م حيدر راضي فرهود221741320016 16  0.00

86 معيد 6234765851780مصطفى حسين عبد الحسن حماس221741320017 17  0.00

64 معيد 2327420%422412مصطفى عبد الكريم مسلم حسن221741320018 18  0.00

58 معيد 0مممصفر%2516منتظر فاضل صبار ياسر221741320019 19  0.00

50 معيد 2935300صفر3830نور الدين خليل عودة حسن221741320020 20  0.00
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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 النجوم الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

320رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


