
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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5527585269500حسن صباح كريم شمخي221621061003 1  0.00

85 ناجح 575168505050411عبد ا مسير ياسر مهلهل221621061015 2  58.71

62 معيد 5424505050510منتصر علء ناصر جايد221621061023 3  0.00

79 معيد 6128507155520منتظر كاظم منشد هليل221621061024 4  0.00

75 معيد 0صفر5826713940حسين سامح سوادي نعمه221721061002 5  0.00

54 معيد 5736635030400حسين عبد الصاحب عبد الحسن عداي221721061003 6  0.00

79 معيد 59500%50238918حسين محيبس صالح جوده221721061004 7  0.00

88 معيد 610%16م652891حيدر عبد المير حسين خلوهن221721061005 8  0.00

82 معيد 0صفر7850905467رحيم صكبان سويج لفته221721061007 9  0.00

67 معيد 5027635828240زاهر حبيب عباس حامي221721061008 10  0.00

69 معيد 0صفر5431733955زياد حسين ربيع منصور221721061009 11  0.00

71 معيد 6536815350500سيف عباس هاشم فليح221721061010 12  0.00

79 معيد 5428835870550عادل محسن عزيز وحيد221721061012 13  0.00

م معيد 0ممممممعباس عبد علي حسين221721061013 14  0.00

76 ناجح 745096867275529عباس نغيمش مهاوش عداي221721061014 15  75.57

81 معيد 6021685750580علء عبد ا عبد الحسين عداي221721061015 16  0.00

78 معيد 5836732458570علم الهدى مالك ناجي مزهر221721061016 17  0.00

79 معيد 6237765353510علي حيدر علي خليل221721061017 18  0.00

83 معيد 7336795468620علي عاصف حسين م221721061019 19  0.00

53 معيد 6834736750520علي فالح مزكان حاجم221721061020 20  0.00

71 معيد 5025675450560علي كاظم مطشر حسين221721061021 21  0.00

64 معيد 0%55573614%4219علي م لفته سدخان221721061022 22  0.00

72 معيد 6629756052500علي هاشم ناظم جعاز221721061023 23  0.00

91 معيد 7135776360750علي ياسر سعيد طلل221721061024 24  0.00

76 معيد 5324734050500كاظم عبد صالح حسين221721061025 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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 معيد 723250510%5013م طالب رميض سعود221721061027 26  0.00

32 معيد 3924502724280مراد جمال عبدالحسن عداي221721061030 27  0.00

78 معيد 5025556154570مصطفى حسن حسين عبد221721061031 28  0.00

86 معيد 0صفر6735763850ميثاق حياوي عزيز وحيد221721061033 29  0.00

80 معيد 7529846551630يونس اسعد ريحان سعدون221721061034 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


