
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 ابن الهيثم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

261رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

64 معيد 5831505054340امير عبد الرضا خضير لزم221751261001 1  0.00

95 معيد 0م712150م55جاسم عبد الكاظم جاسم لفته221751261002 2  0.00

72 معيد 0صفرصفرصفر39مصفرحسن عدنان فيصل رضيو221751261003 3  0.00

88 معيد 0م63747873صفرحسن علي جاسم لفته221751261004 4  0.00

93 معيد 5972640صفر6654حيدر حسين علي م221751261005 5  0.00

92 معيد 50410صفرصفر6655شهاب حميد عبد ا غلم علي221751261007 6  0.00

83 معيد 0ممممصفرصفرعباس عبد الحسن كاظم حاشوش221751261008 7  0.00

79 معيد 0م5540672250عدنان حميد جواد شياع221751261009 8  0.00

75 معيد 0م50564262صفرعلي حازم طعيمه عبد المحسن221751261011 9  0.00

91 معيد 0مم39م5457علي طالب يونس حذيه221751261012 10  0.00

86 معيد 3233220صفر34صفرعلي عبد الحسين نزيل كاظم221751261013 11  0.00

83 معيد 56410صفر50صفر61علي فرحان لفته جيحور221751261014 12  0.00

78 معيد 0ممصفر51مصفرعلي م عيدان بلبول221751261015 13  0.00

84 معيد 0ستواحد26صفر3728علي ناجي عبد ا جبر221751261016 14  0.00

72 معيد 5621573952550م جاسم جابر علي221751261017 15  0.00

84 معيد 0م62798674ممرتضى جاسم ساهي مشري221751261018 16  0.00

78 معيد 0م68655781ممرتضى حسن م عبد221751261019 17  0.00

67 معيد 0م5039532533مسلم حميد سمير مجيد221751261020 18  0.00

67 معيد 0صفر50صفر28م40منتظر باسم م خضير221751261021 19  0.00

86 معيد 0صفر677370م54امل علي حمود حمد221752261001 20  0.00

85 معيد 0صفر656271صفر68زهراء رحيم حسين كمر221752261002 21  0.00

89 ناجح 746166699292543غدير سلمان جبر حدوان221752261003 22  77.57

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 ابن الهيثم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

261رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 
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 47.06 70.00 38.10 78.95 25.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


