
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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

58 معيد 3730503022240أكرم وليد وحيد سلمان221751061001 1  0.00

77 معيد 7156535542500احمد حميد عوده ساجت221751061002 2  0.00

86 معيد 690مصفر67صفر74احمد داود طالب فرج221751061003 3  0.00

76 معيد 0صفر72صفر585376احمد طالب ناصر حسين221751061004 4  0.00

86 معيد 37300صفر78م60احمد علي جواد كاظم221751061005 5  0.00

83 ناجح 665081866785518استبرق علي محسن مهدي221751061008 6  74.00

91 ناجح 565081645260454بهاء الدين باسم جبر عويف221751061009 7  64.86

75 معيد 21350صفر533958جاسم م عطيه منشد221751061010 8  0.00

74 معيد 0%14%13صفر393554حسن حيدر حسن جاسم221751061011 9  0.00

68 معيد 0صفر35صفر573768زين العابدين مكي جاسم رويهي221751061015 10  0.00

65 معيد 3458707161650سجاد احسان نسيم جوده221751061016 11  0.00

88 معيد 57640صفرصفر5753سجاد كاظم عباس فنجان221751061017 12  0.00

89 ناجح 706165807250487عباس سمير كاظم بجاي221751061020 13  69.57

76 معيد 5050504024240عباس صبار عطيه عبد221751061021 14  0.00

69 معيد 5150612837360عباس علي محسن عوفي221751061022 15  0.00

78 معيد 5750842752500علي حسين حميدي صبر221751061023 16  0.00

84 معيد 500م54506457علي سالم بدر صبيح221751061024 17  0.00

64 معيد 0صفر%17مصفرصفر50علي سالم صالح جوده221751061025 18  0.00

82 معيد 5839595131210علي عزيز عبد الحسين شناوه221751061027 19  0.00

90 معيد 6035655250500علي مجيد م سعيد221751061029 20  0.00

87 معيد 0صفر5035653221علي هادي م كريم221751061030 21  0.00

59 معيد 0%14%5039524014كرار حيدر رزاق منشد221751061031 22  0.00

77 ناجح 676176856571502مازن جبار عطيه عبد221751061032 23  71.71

88 ناجح 605075755053451م باقر عباس فاضل عاجل221751061033 24  64.43

89 معيد 0%16%15%58323815م مهدي رزن حدود221751061034 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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

85 ناجح 695068696973483م هاشم علي جويد221751061035 26  69.00

80 معيد 0صفر28م543950محمود خركان كاطع دعيم221751061037 27  0.00

83 معيد 6135505232230مهند م خركان كاطع221751061038 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


