
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 الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

063رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 معيد 35500م502267احمد رحيم زوري غيلن221751063001 1  0.00

91 معيد 710مصفر685068احمد رحيم فرج صياح221751063002 2  0.00

70 معيد 5028423025250احمد قاسم م خفي221751063004 3  0.00

93 معيد 628474710%6419امين نجم عبد مهوس221751063005 4  0.00

94 معيد 890م74508475باقر حمود كريم حسين221751063006 5  0.00

م معيد 0ممممممجعفر الطيار واثق غياض بديوي221751063007 6  0.00

90 معيد 50500م665057جعفر صادق ابراهيم سالم221751063008 7  0.00

87 معيد 0م5428772950حسن سعيد باقر هلل221751063009 8  0.00

86 معيد 820م9488م78حسين حبيب رميض عمران221751063010 9  0.00

93 معيد 640م64626571حسين زكي حسين يونس221751063011 10  0.00

63 معيد 350مم2560صفرحسين عبد علي زباله لفته221751063013 11  0.00

88 معيد 710مم79مصفرحسين فليح محسن صبر221751063014 12  0.00

83 معيد 700م58266435حسين م بيده فهد221751063015 13  0.00

90 معيد 0صفرم58507550خالد صبار ثجيل رسن221751063016 14  0.00

90 معيد 710م7337صفر64داود شاكر ناصر مطر221751063017 15  0.00

85 معيد 380م6130%5419زكي طالب عويد عبود221751063018 16  0.00

92 معيد 570م547180مسامي غانم عبود اعليوي221751063020 17  0.00

86 معيد 870م51377166سجاد صبار ثجيل رسن221751063021 18  0.00

85 معيد 0ممممممسجاد عبد علي ورش حسن221751063022 19  0.00

84 معيد 0ممم84ممسيف علي جابر علي221751063023 20  0.00

81 معيد 0ممصفر5057مسيف علي محسن عبود221751063024 21  0.00

72 معيد 260م24م37مشرار علي محيل رعيد221751063025 22  0.00

92 معيد 64680م642957صلح ثامر مخور نجم221751063026 23  0.00

89 معيد 790مم84م65طالب ابراهيم قاسم سعيد221751063027 24  0.00

82 معيد 610م6165صفر68طه هلل هاني كاظم221751063028 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
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الول الدور
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التطبيقي

84 معيد 530م56376729عباس تعبان باهض عبيد221751063029 26  0.00

90 معيد 590مصفر79صفر69عباس فاضل عبد جابر221751063030 27  0.00

85 معيد 620م63628739عباس كريم منهل سلطان221751063031 28  0.00

74 معيد 0%15م5833صفر55علء جاسم م فليح221751063032 29  0.00

م معيد 0ممممممعلي جواد كاظم عجيل221751063033 30  0.00

84 معيد 500م59326559علي حسين علي موكر221751063034 31  0.00

80 معيد 520مم66صفر65علي حشف دليل رسن221751063035 32  0.00

94 معيد 500م62505037عمار جبار لفته ساجت221751063036 33  0.00

88 معيد 670م63337955غانم رزاق خرواش زوير221751063037 34  0.00

79 معيد 740م53527251فلح داخل ابو الهيل حنيحن221751063040 35  0.00

72 معيد 500م325636مليث شوقي كاظم علي221751063041 36  0.00

م معيد 0مممممممجتبى علي حسين عامر221751063042 37  0.00

89 معيد 350م27صفر%5319محسن فليح محسن صبر221751063043 38  0.00

75 معيد 0مم24م5022م جابر مزيعل نايف221751063044 39  0.00

87 معيد 700م35صفر41مم حسين بحر عليوي221751063045 40  0.00

85 معيد 550م50صفر50مم خميس مصاول عويد221751063046 41  0.00

83 معيد 6728555050370م صباح هليل عبيد221751063047 42  0.00

64 معيد 0%14مصفر2050صفرمرتضى جاسب شنور سكر221751063048 43  0.00

78 معيد 500م5742صفر53مسلم حازم حاتم كاطع221751063049 44  0.00

90 معيد 560م59588363مظاهر عبد الزهرة شلكه م221751063050 45  0.00

72 معيد 350مصفر513050مفيد عبد الحسين وثيج جويبر221751063051 46  0.00

74 معيد 500مم60%5218مقتدى شوقي لعيبي حنون221751063052 47  0.00

73 معيد 0م35م402550مقتدى هادي جلب حاجم221751063053 48  0.00

86 معيد 5836662855550مهدي عباس نعمه فجر221751063054 49  0.00

85 معيد 0مم5953صفر61مهدي عبد الحسين غريب ذباح221751063055 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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82 معيد 530م216921صفرميثاق عاجل دفتر جوال221751063056 51  0.00

75 معيد 370مصفر2250مناجي غانم عبود اعليوي221751063057 52  0.00

74 معيد 0م54صفر502363ناظم قاسم عبودي عايد221751063058 53  0.00

90 معيد 90750م5684موسام سلمان غالي فندي221751063060 54  0.00

94 ناجح 756592767187560يعقوب هليل عبيد مخور221751063061 55  80.00

المشاركون
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