
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية المدينة الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

299رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممصفرمصفر41أحمد مهند ناصر غالي221841299001 1  0.00

82 معيد 410م%14م50ماحمد عبد رحيم ساجت221841299002 2  0.00

م معيد 0ممممصفر28بهاء ناصر جخيور كويظم221841299003 3  0.00

77 معيد 6335302750260حسين علي هداوي غالب221841299004 4  0.00

87 معيد 0م3852م4261حيدر ناجي سعدون مطير221841299005 5  0.00

73 معيد 0م3258645050رحمن صالح راضي غضب221841299006 6  0.00

86 معيد 410%17صفرم69مسجاد علي كاظم خلف221841299007 7  0.00

82 معيد 2350420صفر5658عباس نعيم كاظم عبيد221841299008 8  0.00

م معيد 0مممم33معزيز حسن علي سعد221841299009 9  0.00

60 معيد 34220%55502214عقيل قاسم عوده عداي221841299010 10  0.00

م معيد 0ممممممعلء ضياء حسن ناصر221841299011 11  0.00

85 معيد 0م2141م67صفرعلي ابراهيم داود طاهر221841299012 12  0.00

صفر معيد 0م50صفرصفر3078علي جبار علوي طاهر221841299013 13  0.00

80 معيد 0مصفر42م51صفرعلي كامل عبد الكاظم كاطع221841299014 14  0.00

74 معيد 0مصفرصفرم5256علي مطوس عطيه عليوي221841299015 15  0.00

80 معيد 500م%55316011علي موسى فرهود عوده221841299016 16  0.00

50 معيد 0%2316مم3524منتظر عدنان خضير غزاي221841299017 17  0.00

93 معيد 6555754252740نجم عبد ا نجم عبد221841299018 18  0.00

96 معيد 0م8486756283عباس فائق حسن مسعد221841299019 19  0.00

86 معيد 73670صفرم6550كرار كريم مهدي صالح221841299020 20  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية المدينة الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

299رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


