
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 زهرة النجاح الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

316رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

29 معيد 340تسع2529%2717احمد كفاح عبد الشريف كريم221751316002 1  0.00

59 معيد 240ثمانصفر322850حسين أحمد خليل ابراهيم221751316003 2  0.00

72 معيد 3425683967570حمود احمد رزاق عبد الحسين221751316004 3  0.00

63 ناجح 586086736762469حيدر عبد الرزاق هادي علوان221751316005 4  67.00

76 معيد 680م7058ممذو الفقار علي رهيف زغير221751316006 5  0.00

م معيد 0ممممممرياض مطشر كولي ناهي221751316007 6  0.00

55 معيد 390مم345450زيد حازم قنديل كاظم221751316008 7  0.00

78 معيد 4150505029500سامان حسين علي ذهيب221751316009 8  0.00

85 معيد 0صفر41م513572ساهر جمال كنو محمود221751316010 9  0.00

83 معيد 30500%50275212سجاد م حلو فنجان221751316011 10  0.00

13% معيد 56690صفر58سبع50سيف مهند قاسم عبيد221751316012 11  0.00

58 معيد 380%13%28223615ضياء رعد جاسم م221751316013 12  0.00

32 معيد 0%16سبع%12%16%3417طه ياسين عبد الخضر عبود221751316014 13  0.00

67 معيد 0صفر50مصفر37معباس جابر عواد م221751316015 14  0.00

76 معيد 5040653935550عبد ا م عباس شويش221751316017 15  0.00

76 معيد 3535573429540علي الكرار رعد رشيد كامل221751316018 16  0.00

م معيد 5057750صفر%17صفرعلي جعفر عبد الحسن سريدح221751316019 17  0.00

31 معيد 0%18اثنتانعشر%342013علي حسين عبد علي قنبر221751316020 18  0.00

92 معيد 53660سبعمصفرصفرعلي ريسان مقداد حسين221751316021 19  0.00

67 معيد 230تسععشر322142علي م مطر م221751316022 20  0.00

72 معيد 50730ثلث355924م سعود ساير شكاحي221751316023 21  0.00

37 معيد 210أربع%21333212م سلم صالح مهدي221751316024 22  0.00

74 معيد 280%15%36305019م شهيد تركي طالوب221751316025 23  0.00

74 معيد 31500%50295316مرتضى ناصر عطيه حسن221751316026 24  0.00

50 معيد 250%19صفر283852مصطفى سعد نعمه خلف221751316027 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 زهرة النجاح الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

316رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

73 معيد 250%11%32343619هشام سالم خليف سعد221751316029 26  0.00

41 معيد 0مصفرمصفر2637صلح هادي نوري حسان221751316030 27  0.00

23 معيد 54600%13%11مممهدي عبد الرزاق هادي علوان221751316031 28  0.00

65 معيد 5037620%525017مصطفى يوسف أدوير صخي221751316032 29  0.00

68 ناجح 556175686475466حيدر سعد ظاهر ماهود221751316033 30  66.57

62 ناجح 505273615057405علي حسن فالح حسون221751316034 31  57.86

77 معيد 5140525029420هاني عماد فاخر م221751316035 32  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


