
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 الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

صفر معيد 6650665750590احمد طعيمه عطوان حمود221751318001 1  0.00

40 معيد 270%15%27263214احمد كاظم نافل مهاوش221751318002 2  0.00

57 معيد 50675039630صفراحمد مرتضى ياسين خيون221751318003 3  0.00

59 معيد 75650صفر3550%18جواد ظاهر كاظم لفته221751318004 4  0.00

70 معيد 6856417469870حسين مهلهل حبتر حسين221751318005 5  0.00

86 معيد 3652510مممحيدر جاسم غفله علي221751318006 6  0.00

74 معيد 0صفرمصفر375126رائد عبد الرزاق هادي الجبر221751318007 7  0.00

69 معيد 5027392529280سامي حسين جابر غريب221751318008 8  0.00

70 ناجح 625062576768436سجاد علي عبد الحسين منهل221751318009 9  62.29

85 معيد 3153590م5838سعد عيسى حاجم سعود221751318010 10  0.00

73 معيد 0%16عشر29223726صادق حميد مشط شافي221751318011 11  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشصلح عطشان صالح جبر221751318012 12  0.00

71 معيد 0صفرصفر38323325طه رشيد باهض علي221751318013 13  0.00

72 معيد 3632206338400عباس عبد الحسين مكطوف فارس221751318014 14  0.00

54 معيد 0%343536203712عبد العظيم محيبس م جابر221751318015 15  0.00

76 معيد 0%12%13صفر503050كرار خليف عيسى مطلك221751318017 16  0.00

68 معيد 6135622750530محسن طاهر دفتر جثير221751318018 17  0.00

75 ناجح 625051505981428م بادي حمد صافي221751318019 18  61.14

م معيد 0ممممممم كامل مشكور صبر221751318021 19  0.00

75 معيد 700م38365267مرتضى سعيد حاجم شرباك221751318022 20  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمرتضى كامل عبد جابر221751318023 21  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمهدي كاظم حسن منيهي221751318024 22  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 الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي
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22 
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 35.29 50.00 38.89 50.00 55.56 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


