
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 الكرار للمتميزين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

080رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 969794941009295666احمد خالد عداي ماضي221741080001 1  95.14

96 ناجح 86858693579050593احمد عبد الخضر عباس نعمه221741080002 2  84.71

54 راسب 4196321005055750احمد علء عبد الرزاق ناجي221741080007 3  0.00

67 راسب 520غغ60غ70غاحمد محسن وحيد م221741080010 4  0.00

87 راسب 0غ89غ99غ8280الحسين عبد علي جاسم م221741080011 5  0.00

91 ناجح 83869199978275629حسين عبد الخالق طالب عوده221741080015 6  89.86

89 ناجح 85908899949480639حسين عبيد ابراهيم سفيح221741080016 7  91.29

79 راسب 530غغغغ96غحسين علي رسن صكبان221741080017 8  0.00

84 راسب 800غ9795غ9499حسين نعيم عبد الصاحب خضير221741080019 9  0.00

87 ناجح 80915881717579543حيدر جمال عبد العالي عبد الرزاق221741080020 10  77.57

93 راسب 690غ79739294غحيدر خليل شريف عطب221741080021 11  0.00

91 راسب 590غغ91948393زيد عدنان كاظم عبد ا221741080023 12  0.00

غ راسب 570غغغغ78غطارق رفعت سالم حميد221741080025 13  0.00

95 راسب 0غغغغغ98غطيف صالح مجيد م221741080026 14  0.00

غ راسب 0غغغ90غ92غعلي باسم ماضي بشير221741080027 15  0.00

89 راسب 520غ8179غ81غعلي حسين مكي تامول221741080031 16  0.00

91 راسب 590غ50غغ7984علي عزيز عبد جرمد221741080033 17  0.00

93 راسب 0غ929197929482فرقان عبد الرزاق لطيف جبار221741080034 18  0.00

غ راسب 0غغغغغ9195مؤمل ناصر شلل سعد221741080036 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغغم أكبر عبد ا عبد علي221741080037 20  0.00

93 ناجح 928699989810059666م برزان سالم خزعل221741080038 21  95.14

غ راسب 570غ68غ74غ81م صادق صلح الدين شهاب حميدي221741080040 22  0.00

82 راسب 540غ7070غ8782م قاسم موشان عطية221741080041 23  0.00

92 راسب 0غغ82غغ8296مسلم عقيل نعيم هليب221741080044 24  0.00

91 راسب 0غ9281غ679987مصطفى كريم ضيول فرعون221741080046 25  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 الكرار للمتميزين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

080رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 590غغغغ7791مقتدى حسين خليل اسماعيل221741080047 26  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


