
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 النوار الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

73 معيد 590مصفر586565احمد رزاق حسن عبد السادة221751065001 1  0.00

83 ناجح 695082645460462اسامة م خليف هليل221751065002 2  66.00

88 معيد 682636330صفر66حيدر ضياء ساجت سنيح221751065003 3  0.00

83 معيد 39570صفر556869سجاد كريم نايف عبيد221751065004 4  0.00

م معيد 0ممممممسجاد م نعيم محسن221751065005 5  0.00

90 معيد 910م81788295ضاري ذياب خليل عامر221751065006 6  0.00

69 معيد 31500صفر376258علي احمد حسيب كاظم221751065008 7  0.00

72 معيد 0صفر42صفر554079علي تموز خير ا عبد221751065009 8  0.00

79 معيد 5650707138510علي حسين زيارة تقي221751065010 9  0.00

85 معيد 6666590صفر6928علي حسين كاظم عبد الساده221751065011 10  0.00

93 معيد 828476770ممعلي خليل اسماعيل محسن221751065012 11  0.00

73 معيد 560صفرم645061علي رسول ناصر حسين221751065013 12  0.00

80 معيد 6042523434500علي عبد المير خضير حمادي221751065014 13  0.00

85 معيد 28220صفر546162علي محسن مالح حسن221751065015 14  0.00

69 معيد 0م50صفر696559فاضل طعيمه ناهي حسين221751065016 15  0.00

81 ناجح 535162505052399كرار سالم ابراهيم عامر221751065017 16  57.00

صفر معيد 950م72957187مؤمل كريم مزهر مخيف221751065018 17  0.00

80 ناجح 677674797380529م حسين زيارة تقي221751065019 18  75.57

75 معيد 0صفر51صفر676473مصطفى خليل ثجيل عذافه221751065020 19  0.00

35 معيد 0مممم21%16مقتدى مصطفى حسن عذاب221751065021 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

ثانوية النوار الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


