
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 الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 6642505550500احمد ريسان عبد السادة خرباش221751070001 1  0.00

84 معيد 500صفرم685772باسم وضاح فرهود كعيد221751070002 2  0.00

90 معيد 0م6570775050باقر م جابر فرحان221751070003 3  0.00

83 معيد 0صفر50صفرصفر6040بلل جبار جيجو شير221751070004 4  0.00

76 معيد 36500خمس573050حسن علي شنيور عبد علي221751070008 5  0.00

90 معيد 60660مصفر7987حسن مزعل فاضل سعدون221751070009 6  0.00

77 معيد 6238582050500حسين سويف العيوس مبارك221751070010 7  0.00

93 معيد 55690صفر715078حسين عبد المير كريم سمير221751070011 8  0.00

70 معيد 0%252519م5123رسول م لفته سمير221751070013 9  0.00

76 معيد 5735555450540سجاد قيس جاسم هويس221751070015 10  0.00

77 معيد 33502040400صفرسلم حمزه حسين عنادي221751070016 11  0.00

88 معيد 8056217974730صالح حسن منعثر خواف221751070018 12  0.00

84 معيد 690م50505934صفاء حكيم بشير شلكه221751070019 13  0.00

78 معيد 830مصفر574169صفاء صلح حسن شموط221751070020 14  0.00

87 معيد 290%5442697815علء صلح حسن شموط221751070022 15  0.00

86 ناجح 815965736480508علي عبد غالب طويهر221751070024 16  72.57

84 معيد 35750م6571صفرمحسن عبد الحسن نهير طلع221751070027 17  0.00

86 معيد 660م508050مم شاكر شنان سلمان221751070029 18  0.00

75 معيد 530م53326335مرتضى فاضل شوكان حسين221751070032 19  0.00

68 معيد 0تسعمصفرمعشر50مسلم ظاهر عوده ناصر221751070035 20  0.00

86 ناجح 615063725553440مسلم كاظم نزال جباره221751070036 21  62.86

84 معيد 8024879498800هادي شنين ياسر مزيعل221751070039 22  0.00

90 معيد 7325825650700وليد عريبي عبد الحسين شليج221751070040 23  0.00

79 معيد 590م205967مياسر خيار حامد زناد221751070041 24  0.00

90 معيد 0مصفر72م6651يحيى زكي م عجيل221751070043 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

اعدادية الصادق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 
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 44.00 86.36 54.55 63.16 78.26 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


