
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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 معيد 500صفر66507137احمد علي سلمان رداد221751079001 1  0.00

91 معيد 820صفرصفر716782ارشد شمخي جبوري فزاع221751079004 2  0.00

83 ناجح 716483748578538ازهر رحيم شدود سلمان221751079005 3  76.86

76 معيد 5340633450400امجد جاسم عيدان نايف221751079007 4  0.00

79 معيد 5640532355690بدر حسين بدر علي221751079008 5  0.00

68 معيد 400صفر54546757حسام يسر سلمان عليوي221751079010 6  0.00

76 معيد 0صفر50م60صفر55حسن علي فرهود ماضي221751079012 7  0.00

82 معيد 0مصفر62587460حسن نعمه جاسم حمود221751079013 8  0.00

76 معيد 80800صفر695086حسن هاشم م تالي221751079014 9  0.00

75 معيد 520م59575840حسين ثامر مطير مطرود221751079015 10  0.00

86 ناجح 828582717577558حسين علي محسن نور221751079017 11  79.71

76 معيد 5839555055620حسين كامل محيسن حاضر221751079018 12  0.00

68 معيد 0صفرصفر56596842حسين مهدي وحيد عبد علي221751079019 13  0.00

82 معيد 0صفر7272898479حمزه كامل ناصر بداي221751079021 14  0.00

78 معيد 0صفر5569815140حيدر عداي ناصر بداي221751079022 15  0.00

34 معيد 60500صفر635556سجاد كاظم وحيد دخيل221751079024 16  0.00

77 معيد 5642695875670سجاد كريم عبد رسن221751079025 17  0.00

91 ناجح 938586939796641عبد ا حسن حلو م221751079027 18  91.57

م معيد 0ممممممعلي جميل عبد الجليل غزاي221751079029 19  0.00

70 معيد 0م5050545239علي حمود حسن مطرود221751079030 20  0.00

88 ناجح 717179567281518علي غالب ثجيل حميد221751079031 21  74.00

91 ناجح 605282676963484عمار عارف جبر ناصر221751079033 22  69.14

71 معيد 60540صفر512357مثنى حميد عبود درويش221751079034 23  0.00

88 ناجح 585570607050451م ضاحي عجيل خليف221751079036 24  64.43

75 معيد 0مصفرصفر566750محمود سعد دنيف عاجل221751079037 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 715880648271508مرتضى بشير طويرش جلب221751079038 26  72.57

87 معيد 830صفر8964صفر89مرتضى جاسم عطيه حياوي221751079039 27  0.00

83 معيد 740صفر74667875مرتضى كريم وحيد خضر221751079040 28  0.00

م معيد 920صفر83888275مهند حكيم كامل ماهر221751079042 29  0.00

72 معيد 500صفر5550صفر61نعيم رياض نعيم حسن221751079043 30  0.00

75 معيد 0صفر615261صفر58نور حسن عاجل غزاي221751079044 31  0.00

88 ناجح 686582728560520وسام علي باجي سلمان221751079045 32  74.29

88 معيد 690صفر73647479وليد خالد تقي جابر221751079046 33  0.00
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