
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 دار الندوة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 500غغغ5027أمير ناظم عليوي محيسن221741225001 1  0.00

83 راسب 0غغغغغ50احمد أنور ضاحي هبهوب221741225002 2  0.00

90 ناجح 555963625068447احمد علوي حسين علي221741225003 3  63.86

92 ناجح 506950655481461جواد كاظم مذبوب حسين221741225005 4  65.86

92 ناجح 789561825580543حسن عبد ا خضير صالح221741225006 5  77.57

93 ناجح 646154605153436حسن عواد علي جنام221741225007 6  62.29

95 راسب 0غ67غ805972حسن مبدر حمادي طهيوش221741225008 7  0.00

84 راسب 0غغغ59غ51حسين سعيد حمادي طهيوش221741225009 8  0.00

97 ناجح 928194735986582حسين شنين مريهج شريف221741225010 9  83.14

85 راسب 0غغغغغ50حسين علي نعمه عبد علي221741225011 10  0.00

94 راسب 790صفر83848095حسين قاسم فالح يوسف221741225012 11  0.00

97 ناجح 938785929699649رافد حسين شريف شغي221741225016 12  92.71

94 راسب 0غ5053غغ55زين العابدين كاظم طعمه حسين221741225017 13  0.00

87 راسب 670غغ555161سجاد احمد حمادي طهيوش221741225019 14  0.00

94 ناجح 929895969895668سجاد محمود سامي دايخ221741225020 15  95.43

89 راسب 610غغغغغسجاد نوري جهاد ناصر221741225021 16  0.00

90 راسب 0غغ57غغ58سعد هلل فليح حسن221741225022 17  0.00

92 راسب 5860615839510سيف لطيف كوتي عليج221741225023 18  0.00

93 راسب 60600غ706164عباس فليح رحيل حوذان221741225024 19  0.00

85 راسب 0غغغغغ50عباس ناظم نوفي محسن221741225025 20  0.00

91 راسب 0غ5478918588عباس نجم عبد كبر221741225026 21  0.00

95 ناجح 676576586191513عباس يونس لفته سلمان221741225027 22  73.29

79 راسب 0غغغغغغعلي جاسم م نعمه221741225028 23  0.00

96 راسب 0غ5763655070علي سعيد حمادي طهيوش221741225029 24  0.00

94 راسب 6750764150540علي سلمان حلو حسين221741225030 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 دار الندوة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغعلي كسار جبار طعيمة221741225032 26  0.00

92 راسب 0غغغ57غ50عيسى حسين علي عناد221741225033 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغعيسى طالب عيسى شمام221741225034 28  0.00

93 راسب 90800غغغ80م اركان مناع بدن221741225035 29  0.00

91 ناجح 638373697089538م قاسم هيال زاهي221741225036 30  76.86

80 راسب 0غغغغغغمحمود كاظم لفته حسين221741225037 31  0.00

91 راسب 710غ5888غ64مهند عواد فزيع منجل221741225038 32  0.00

96 راسب 0غغ8190غ90ناصر كريم خضير عبد221741225039 33  0.00

82 راسب 0غغ52غغ50نعمة علي نعمه عبد علي221741225040 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


