
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 الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 معيد 0صفر7571745078باقر باسم حيال حسن221751093001 1  0.00

76 ناجح 629169506576489براء عادل هلل عبد221751093002 2  69.86

صفر معيد 0صفر%11م28صفرصفرحسن هليل جبر دعيم221751093003 3  0.00

68 معيد 550مصفر8858صفرحسين مظفر ياسر احمد221751093004 4  0.00

85 معيد 685051880ممحيدر علي خضير ناصر221751093005 5  0.00

أربع معيد 0ممممم%14سجاد حيدر عبد الكريم عبد ا221751093007 6  0.00

صفر معيد 0صفر35م61صفر50سيف عبد المير سلطان شبل221751093008 7  0.00

91 معيد 9098970م9398علء هادي عبد الجبار سلطان221751093009 8  0.00

74 معيد 0م%19%13صفر5051علء ولء ثجيل رهيف221751093010 9  0.00

73 معيد 25320%50222919عمار جاسم عبد علس221751093011 10  0.00

78 معيد 0م26م61م50كرار خلف مري شلكة221751093012 11  0.00

84 معيد 8590940صفر8487مجتبى موسى سالم كريم221751093013 12  0.00

80 معيد 0صفرثمانصفرصفرمصفرم ابراهيم عبد الحسين حسن221751093014 13  0.00

84 معيد 590صفرصفرصفر5455م جلل ياسين ناصر221751093015 14  0.00

66 معيد 0مثمان%2912مسبعم علي حسن سلمان داخل221751093016 15  0.00

56 معيد 320أربعاثنتان323050م فؤاد نزار عبد الحسين221751093017 16  0.00

72 معيد 41630صفر70م59مصطفى حميد حسين لفته221751093018 17  0.00

86 ناجح 777464596569494منتظر حسين حشف نجم221751093020 18  70.57

52 معيد 0سبع%11م%333214مهند باهر صبر عوده221751093021 19  0.00

59 معيد 210%18م36%3514يوسف حيدر يوسف رحيم221751093022 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 الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


