
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 الجمهورية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

367رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 معيد 0صفرصفر37صفر5663احمد برزان محيسن حسن221841367001 1  0.00

96 ناجح 668661656265501احمد عدنان جاسم محمد221841367002 2  71.57

م معيد 0%19مصفرم5859جعفر حافظ جبار عباس221841367003 3  0.00

م معيد 0صفرصفرصفرمصفر77حسن هادي حسن محمد221841367004 4  0.00

99 معيد 610صفرم736783حسين علء لطيف نجم221841367005 5  0.00

96 معيد 610مصفر638250حسين علي حامد صكر221841367006 6  0.00

م معيد 0ممممممحسين كاظم وحيد جابر221841367007 7  0.00

90 معيد 510مصفر575751عباس علوي محمد حثيل221841367008 8  0.00

93 معيد 800صفرم889695عباس محمد جمعه عباس221841367009 9  0.00

م معيد 0ممممممعبد ا صحن محسن ايدام221841367010 10  0.00

76 معيد 320صفرصفرصفر3539عبد ا منشد عجيل صايل221841367012 11  0.00

51 معيد 0%16سبعمصفر24معلي احمد عبيد زمام221841367013 12  0.00

85 معيد 0م3724صفرم31مؤمل عدنان جبار برع221841367014 13  0.00

85 معيد 0صفر59صفر658076مجتبى نعيم ساجت ختيل221841367016 14  0.00

93 معيد 0م26صفرم61ممرتجى محمد ريسان ساجت221841367017 15  0.00

93 معيد 630مصفرصفر5963مرتضى عبد الله يونس كريم221841367018 16  0.00

م معيد 0مممممممسلم كاظم منادي فهد221841367019 17  0.00

95 ناجح 869183819684616مصطفى نعيم كامل مزبان221841367020 18  88.00

89 معيد 0%18مصفرم5253مهيمن عبد المير عبيد عيسى221841367021 19  0.00

95 معيد 0صفر100100صفر89100نور الدين رياض مسعد صكبان221841367022 20  0.00

م معيد 0مممممميحيى محمد شياع حسن221841367023 21  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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