
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

اعدادية الحمار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

044رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

81 معيد 0%16%19صفر522329احسان عطيه كاظم جبار221751044001 1  0.00

83 معيد 7141675738750حكمت كريم عساف جمعه221751044002 2  0.00

87 ناجح 605267725050438حيدر غني شنيشل لزم221751044003 3  62.57

87 ناجح 575063577577466ذو الفقار حسين حمود عودة221751044004 4  66.57

88 ناجح 765866906384525سجاد سالم زفر هزبر221751044005 5  75.00

75 معيد 0صفر38م504054سجاد مردان خيون سالم221751044006 6  0.00

78 معيد 740م236350مشرف الدين موسى شرف عيسى221751044007 7  0.00

91 معيد 6236815051570عباس اسود عوده سالم221751044008 8  0.00

82 معيد 500م316936صفرعبد الجبار صبيح جازع كريم221751044009 9  0.00

91 معيد 910م60728466عبد الرحمن عبد ا حسن حسين221751044010 10  0.00

85 معيد 390مم584169علي نعمة م جمعة221751044011 11  0.00

93 معيد 860مصفر776272قاسم طه ياسين جازع221751044012 12  0.00

78 معيد 5942503628500كرار حيدر غالي كاظم221751044013 13  0.00

83 معيد 570صفرم585174مجيد صكبان حميد وداعة221751044014 14  0.00

93 ناجح 838493535687549م رمضان عبيد دايش221751044015 15  78.43

86 معيد 250مم522954م سلمان عبد السادة عبود221751044016 16  0.00

91 معيد 5050550م53مم عوده مطرب مصبح221751044017 17  0.00

89 معيد 5050755326620مرتضى ناصح عبد حسين221751044018 18  0.00

88 ناجح 795074745663484مروان محسن صابر منادي221751044019 19  69.14

84 معيد 690مم656375نجم عبد الحسين منسي طهيمز221751044020 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الحمار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

044رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


