
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 الشمس الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

074رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

م معيد 280خمسصفرم4038احمد حريجة جودة خلوي221751074001 1  0.00

86 معيد 800صفر68707499احمد حسن علي مضحي221751074002 2  0.00

69 معيد 0صفر5234505036احمد لفتة علي عبد221751074003 3  0.00

82 معيد 560صفرصفر656556اسامه ابراهيم نعمة جهلول221751074004 4  0.00

73 معيد 0%505034233817انمار حازم عليوي جاسم221751074005 5  0.00

69 معيد 5050332427280انمار عبد الكريم مجيد عبد علي221751074006 6  0.00

50 معيد 0%15صفرصفر51%17صفرحسن سمعان وارد حاتم221751074007 7  0.00

53 معيد 0%12صفر%18م2224حسين علي هادي صالح221751074009 8  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين يحيى غافل علوان221751074010 9  0.00

70 معيد 0عشرواحدم2767مخالد هشام ضايف سالم221751074011 10  0.00

55 معيد 27390مم3830زهير م كريم م علي221751074012 11  0.00

80 معيد 3889580صفر34صفرزين العابدين علي عبود فارس221751074013 12  0.00

70 معيد 0ممصفرم20صفرشعيب ابو طالب ظاهر حاتم221751074015 13  0.00

21 معيد 0ممممممصلح عباس عبد الهادي صجم221751074016 14  0.00

م معيد 0ممممممطلل مشعل عودة عبد ا221751074017 15  0.00

80 معيد 0%402050342616علي احمد عبد الباري منحوش221751074018 16  0.00

53 معيد 0صفر%18صفر292750علي خلف حمودة عذيفة221751074019 17  0.00

م معيد 0مممم22ستعلي ناصر معيبد حسين221751074020 18  0.00

72 معيد 37390صفر353059كرار حيدر خلف جابر221751074021 19  0.00

91 معيد 0مممصفر39مكرار صيوان عزيز مجيد221751074022 20  0.00

92 معيد 0مصفر71مممكرار لطيف غازي مكي221751074023 21  0.00

63 معيد 0صفرصفر33م%17مم عزيز ضيدان جابر221751074024 22  0.00

82 ناجح 507775506479477مسلم عقيل رشيد ظاهر221751074025 23  68.14

50 معيد 0صفر3970صفر32ممصطفى ثجيل عديم عواد221751074026 24  0.00

65 معيد 5027655055340مظفر شاكر هوله سابط221751074027 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 الشمس الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

074رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

70 معيد 0صفر5083858485مهند محسن هادي جمعان221751074028 26  0.00

75 معيد 550صفرصفر56م61مهند محمود جابر مجيد221751074029 27  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


