
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

اعدادية المسار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

70 راسب 0غغغغغ50انور عيسى شناوه ياسين221741255001 1  0.00

76 ناجح 739482516573514حازم كريم عواد زايد221741255003 2  73.43

78 راسب 0غ61غ566753حسن فرحان سالم سنيد221741255004 3  0.00

59 راسب 0غغغغ5052حيدر خلف ناصر حميدي221741255007 4  0.00

89 راسب 845077730غ75زين العابدين كاظم جويد بند221741255008 5  0.00

73 راسب 500عشر52292521سجاد حميد عذيب عجلن221741255009 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغصلح مهدي غالي شلوحي221741255011 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس كريم عبد بدر221741255012 8  0.00

87 ناجح 746852707667494عبد الحسين فليح حسن طارش221741255013 9  70.57

87 ناجح 686155506356440عبد ا حميد عطوان روضان221741255014 10  62.86

55 راسب 0غغغغغصفرعلء كريم جابر مانع221741255015 11  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي سعد نصار طاهر221741255016 12  0.00

91 راسب 750صفر63545074علي عطي ناهي سلمان221741255017 13  0.00

93 راسب 0غ848289غ86علي فيصل غازي عبد221741255018 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار احمد حيال حميد221741255020 15  0.00

81 راسب 6341503350500محسن عبد الكاظم ياسر كاظم221741255021 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغم جاسم م عوفي221741255022 17  0.00

86 ناجح 778974739599593م خضير عبد واجد221741255023 18  84.71

81 راسب 0غ917695غ77م مزهر ريسان نزال221741255024 19  0.00

61 راسب 0غغغغغغمرتضى رحيم شهيم جعاز221741255026 20  0.00

78 راسب 6054722655810مصطفى احمد عذيب عجلن221741255027 21  0.00

73 راسب 520غ5050غ63مصطفى مطشر رويح علي221741255028 22  0.00

60 راسب 0غغغغغغاسراء حميد ناصر حسين221742255001 23  0.00

65 راسب 0غغغغغغاقبال احمد جبار مطرود221742255002 24  0.00

50 راسب 0غغغغغ50امنه جدران زنجار ماجد221742255003 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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76 راسب 0غ50غغغ52ايمان غالي شلوحي شاهر221742255004 26  0.00

75 راسب 0غغغغغ53ايه احمد ثامر طاهر221742255005 27  0.00

66 راسب 0غغغغغ50حنين تسيار رديني صالح221742255006 28  0.00

83 راسب 58610غ565150خلود عبد الجليل ريسان غيلن221742255007 29  0.00

82 راسب 0غغغغغ51دعاء كاظم دخان شاهر221742255008 30  0.00

91 راسب 6854503750690رحاب حسين عبد الساده دويح221742255009 31  0.00

69 راسب 0غغغغغ50رواء ناصر حسين بحر221742255010 32  0.00

85 ناجح 657264507765478ريام حسين عبد الساده دويح221742255011 33  68.29

93 راسب 63610غ826969زهراء بوش بريج غيلن221742255012 34  0.00

71 راسب 86720غ615264زينب بخيت كريم ثاجب221742255013 35  0.00

84 راسب 50500غ58غ68ساره رحيم شهيم جعاز221742255014 36  0.00

94 راسب 500غغ818956سجى رحيم حسين رهيف221742255016 37  0.00

91 ناجح 827158556061478علياء حيدر صحن عبيد221742255018 38  68.29

69 راسب 5056570غغ53عيده بوش بريج غيلن221742255019 39  0.00

92 راسب 8694850صفر9454نرجس صدام كاظم بداي221742255020 40  0.00

83 ناجح 788867657979539نور حيدر صحن عبيد221742255022 41  77.00
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