
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 در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

66 معيد 21310%16سبع5028احمد رياض عبد الكريم عوده221841379001 1  0.00

72 معيد 0صفرصفرمم6172الكرار علي صياح علي221841379002 2  0.00

74 معيد 0صفرصفرم503939جعفر صادق طارش حمد221841379003 3  0.00

م معيد 0ممصفر64مصفرحسن سلمان داود علوان221841379004 4  0.00

50 معيد 280%12م502630حسين رزاق حميد معله221841379005 5  0.00

67 معيد 25340صفرثلث4026حسين علي عبد جار ا221841379006 6  0.00

م معيد 0ممم41ممحيدر محمد نعمة ابراهيم221841379007 7  0.00

صفر معيد 560صفر34صفر6673خضير علي محمد جابر221841379008 8  0.00

63 معيد 0%2016صفر573320رشيد رياض عبد الكريم عوده221841379009 9  0.00

60 معيد 0صفر22صفرثمان5039سجاد باسم فندي صكبان221841379010 10  0.00

65 معيد 220ممعشر5056سليمان غالب محمد سليمان221841379011 11  0.00

51 معيد 0سبعمصفرصفرممصلح حسن اسعود عدنان221841379012 12  0.00

80 معيد 0صفر76صفر618252عقيل مسلم عوض مهلهل221841379013 13  0.00

94 ناجح 869189668985600علي احمد ناجي محمد221841379014 14  85.71

60 معيد 0%2715سبعتسع4120علي الهادي سليم غالب كاظم221841379015 15  0.00

65 معيد 0%12%13صفرسبع5050علي ناظم عريبي ناصر221841379016 16  0.00

35 معيد 3430200م50اثنتانمحمد باقر احمد عبد الحسين حسن221841379017 17  0.00

67 معيد 36350صفر503725محمد بومدين محسن عوده221841379018 18  0.00

97 معيد 0خمسصفرم857782محمد حمود خضير موحان221841379019 19  0.00

م معيد 0مممممممحمد قاسم غافل سهر221841379020 20  0.00

87 معيد 68500ثلث586737مرتضى علي كاظم سلمان221841379021 21  0.00

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 در الصفا الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

379رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


