
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الصمود للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

008رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

79 معيد 5553503153270احمد رحيم خليل علي221751008001 1  0.00

79 ناجح 575860797679488احمد علي حسين يازع221751008002 2  69.71

86 معيد 0مصفر66337442بركات دوخي عجيمي حسن221751008003 3  0.00

36 معيد 94298132250مجعفر علي طاهر مطرود221751008004 4  0.00

84 معيد 52500صفرصفر5382جمال عبد الناصر ابراهيم احمد221751008005 5  0.00

83 معيد 5291595359340حسنين فاضل نصير جاسم221751008007 6  0.00

78 معيد 5640623854540حسين حيدر ستار محي221751008008 7  0.00

84 معيد 50680صفر632466حسين راجي حمد موزان221751008009 8  0.00

53 معيد 0صفرصفرصفر50صفرصفرحسين ماجد حسن منصور221751008011 9  0.00

81 معيد 0م4040م5662حيدر دوخي عجيمي حسن221751008013 10  0.00

72 معيد 5066533850370زين العابدين فرحان نصير جاسم221751008016 11  0.00

80 معيد 0صفر595363صفر54سجاد م ادريس كزهور221751008017 12  0.00

73 معيد 5456503850360سيف خالد نجم عبد علي221751008019 13  0.00

70 معيد 0صفر56704050مضرغام احمد عبد الحسين سلمان221751008020 14  0.00

90 معيد 0مصفرصفرصفر5041علي ابراهيم عباس عبد الحسين221751008021 15  0.00

77 معيد 500صفرصفر4355أربععلي احمد عبد الحسن علي221751008022 16  0.00

79 معيد 2052500صفر5450عمر سعدون شتام خنجر221751008024 17  0.00

92 ناجح 535969586258451مؤمل حسين سعيد شنين221751008026 18  64.43

84 معيد 740صفر71صفر65%19مجتبى سهيل نجم عبد221751008027 19  0.00

م معيد 0مم92م98صفرمجتبى علي خزعل عزيز221751008028 20  0.00

90 معيد 0م5363صفر93صفرم احمد شهاب خضير221751008029 21  0.00

72 معيد 5056533350500م حسون عودة جساب221751008030 22  0.00

83 معيد 5566740صفر84مم عبد علي عكال معله221751008031 23  0.00

79 معيد 0م66694153ممرتضى عبد الكاظم عكال معله221751008032 24  0.00

72 معيد 5063502835380هشام علي هاشم مدلول221751008033 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الصمود للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

008رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


