
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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 728794988497619احمد غانم عبد الصاحب زويد221751058001 1  88.43

90 ناجح 737477515673494امجد علي م زينل221751058002 2  70.57

86 معيد 840صفر958979صفرايهاب م نعيمة م صالح221751058003 3  0.00

82 ناجح 605083665850449بحر امين ياسين ابراهيم221751058004 4  64.14

77 معيد 0صفر5050653527حسن علي عبد الرضا ابو زوة221751058005 5  0.00

59 معيد 4034753031230حسن م عبد الغني حسين221751058006 6  0.00

77 معيد 0صفرصفر9597صفر62حسين عادل علوان جري221751058007 7  0.00

79 معيد 62710صفر505881زين العابدين مزيد خشان كمير221751058008 8  0.00

39 معيد 0أربع21%24353419عباس بستان ثاني عجيل221751058009 9  0.00

85 معيد 929877850م72علء عبد الزهرة عبد الرضا جحيل221751058010 10  0.00

م معيد 0مممم%2213علء عدنان محسن تقي221751058011 11  0.00

80 معيد 9888950صفر7990علي الهادي سعدي نوري عبد النبي221751058012 12  0.00

م معيد 0ممممممعلي شاكر جبار فرحان221751058013 13  0.00

75 ناجح 585695666256468كرار عبد عطشان حسين221751058014 14  66.86

68 معيد 0%3118صفر50%3119م ابراهيم خليل جبر221751058015 15  0.00

82 معيد 270%19%38255417م حيدر غني عجيل221751058016 16  0.00

29 معيد 0%16%15صفر56%2215م صادق جعفر علي221751058017 17  0.00

62 معيد 0%2915ست50%3017م علي سلمان م221751058018 18  0.00

60 معيد 0م23م366160مصطفى جعفر نجم عبد221751058019 19  0.00

77 معيد 5042565037290مقتدى كريم كاظم بجاي221751058020 20  0.00

67 معيد 55860م87صفر55منتظر حميد عبد غافل221751058021 21  0.00

61 معيد 3327503526220موسى حيدر عبد سعدون221751058022 22  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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


