
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الصادقون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

70 ناجح 616674806255468احمد عدنان كاظم عبيد221621059002 1  66.86

58 معيد 5037623754500سلمان حسين شاكر شكاحي221621059016 2  0.00

60 ناجح 535050715053387علي رياض حسين علي221621059025 3  55.29

83 ناجح 605060595056418احمد عبد الحميد عبد المحسن ربح221721059002 4  59.71

77 معيد 6042693966630حيدر طالب هاشم صالح221721059004 5  0.00

82 معيد 3022375031500خضير م خضير ناطع221721059005 6  0.00

82 معيد 5025526268660سجاد جمال صخي منوخ221721059006 7  0.00

84 ناجح 505359685063427عبد ا رضا ياسر عيد221721059007 8  61.00

80 معيد 50510%3811عشر24عبد ا علي حسين احميد221721059008 9  0.00

68 معيد 56580%38325815علي تركي كاطع خيون221721059009 10  0.00

53 معيد 54310%13%513316علي جليل فليح حسن221721059010 11  0.00

87 معيد 3742360صفر4067علي حسين عيدان كاظم221721059011 12  0.00

89 معيد 6230765863570علي يحيى م حسون221721059013 13  0.00

63 معيد 6150642850500كاظم يعقوب سمير عبد النبي221721059014 14  0.00

89 معيد 4152500م5050مبين ناصر حسين علوي221721059015 15  0.00

77 معيد 4327215037380م حافظ علي عبيد221721059016 16  0.00

84 معيد 6139596658560م علي هاشم احمد221721059017 17  0.00

74 معيد 362150400%4017م قادر حالوب نجم221721059018 18  0.00

83 معيد 6555592650500م كاظم فالح حسن221721059019 19  0.00

90 معيد 5757670م6436م لطيف نعمة يوسف221721059020 20  0.00

68 معيد 5050422851500م يحيى مبارك حرابه221721059021 21  0.00

78 معيد 38500%18م3850مرتضى علي نايف علي221721059022 22  0.00

81 معيد 5055564253530مناف م كريم مهلهل221721059024 23  0.00

80 معيد 5050673364590هاشم علي هاشم احمد221721059025 24  0.00

79 معيد 5039662270530واثق عبد النبي هاشم صالح221721059026 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الصادقون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 4234502763300يوسف يعقوب سمير عبد النبي221721059027 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


