
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 النجوم الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

320رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

86 معيد 5739583350510أمجد حميد حبيب حمادي221751320001 1  0.00

62 معيد 670صفرأربع565083احمد ضياء طعمة جياد221751320003 2  0.00

61 معيد 22620عشر425352احمد مصطفى مهدي ساجت221751320004 3  0.00

50 معيد 0ممصفر343428حازم حسن عبد الكاظم حسن221751320005 4  0.00

57 معيد 0صفر35اثنتان29ثلث%19حسن سلمان عبد الشريف كريم221751320006 5  0.00

50 معيد 26360اثنتان275025حسين احمد عبد الجبار مريهج221751320007 6  0.00

70 معيد 0م23م427059حسين اديب شريف م221751320008 7  0.00

67 معيد 62720ثلث285033حسين علي مهدي ناصر221751320010 8  0.00

65 معيد 0مصفر5040م40حيدر احمد عبد الرضا حسان221751320011 9  0.00

58 معيد 2339605076680حيدر مهدي صالح طويش221751320012 10  0.00

53 معيد 625468670م21سجاد عباس يحيى كاظم221751320013 11  0.00

72 معيد 5029613334280سعد حرب خلف محسن221751320014 12  0.00

69 معيد 0صفرصفر33525042عبد ا خالد فيصل حسن221751320015 13  0.00

50 معيد 65435050670صفرعبد ا شريف برغوث حسن221751320016 14  0.00

88 معيد 670%5055575011علء كامل ورد كاظم221751320017 15  0.00

81 معيد 5455592320650علي حسين شريف راضي221751320018 16  0.00

58 معيد 30690صفر365035علي راضي عبد علي جبر221751320019 17  0.00

69 معيد 3940393437560علي عامر يوسف زميط221751320020 18  0.00

83 معيد 0صفرصفرصفر502550غسان سلمان مناحي كريم221751320021 19  0.00

75 معيد 0صفر50صفر503050كرار رياض حياوي مجيد221751320022 20  0.00

77 معيد 0صفرصفر50506335كرار علي عبود داشر221751320023 21  0.00

65 معيد 5039572328320ليث ساجد حريز عكيب221751320024 22  0.00

67 معيد 630صفر506160صفرليث مهند قاسم عبيد221751320025 23  0.00

50 معيد 0%506513اثنتان4141م عقيل لغيوي حسين221751320026 24  0.00

17% معيد 0صفر235835%3519م مساعد عودة دخيل221751320027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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صفر معيد 58540م526160مخلد طارق عبد الحسين دوخي221751320029 26  0.00

82 معيد 630صفر40355056وسام سامي ثجيل رحيم221751320030 27  0.00
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