
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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

62 راسب 5856740صفر7783احمد حسن صالح مهدي221741400001 1  0.00

74 راسب 5261365129400احمد عباس جواد م221741400003 2  0.00

94 ناجح 838688698461565اياد احمد سعدون خماط221741400006 3  80.71

53 راسب 5036245058590جعفر محمود قدوري حدود221741400010 4  0.00

93 راسب 6050330%725617حامد شاكر م ياسين221741400011 5  0.00

90 ناجح 9692929510089654حسين حبيب فالح حسن221741400013 6  93.43

88 راسب 0%738079813412حسين صبري جعين عواد221741400014 7  0.00

91 راسب 7779245032660حسين م عوده قاطع221741400015 8  0.00

غ راسب 0غغغغ50غحسين نعيم مهاوش بدن221741400016 9  0.00

78 راسب 0غتسع74505020حقي اسماعيل جلب  شبيب221741400017 10  0.00

50 راسب 0غغ%62736414حيدر وليد عادل حنون221741400018 11  0.00

86 راسب 8175503150500رحيم كريم مكطوف يوخان221741400019 12  0.00

89 ناجح 898191507577552رحيم مسلم ذباح ناصر221741400020 13  78.86

82 راسب 7375500ثلث3751شهاب احمد زوير عبد221741400021 14  0.00

81 راسب 67630ثلث923158صباح نوري علي جابر221741400022 15  0.00

غ راسب 0غغ98غغغعباس حميد لفلوف حسن221741400023 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس قاسم حميد فلك221741400024 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد الخالق سعيد م سعيد221741400025 18  0.00

83 راسب 590%635514غ52عبد الصاحب عباس نايف كمر221741400026 19  0.00

94 راسب 90989994940غعدنان فليح جلب عبيد221741400027 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي احمد بجاي كاظم221741400029 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين ملجي عمير221741400030 22  0.00

89 ناجح 797278778379557علي عبد الحسن شاتول حمود221741400031 23  79.57

69 راسب 630غغ685050علي كاظم صالح محسن221741400032 24  0.00

غ راسب 0غغغغغ93علي لفته حسين مطر221741400033 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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغعلي م كريم محسن221741400034 26  0.00

65 راسب 500غغ54غ50عمار  ياسر دنبوس بحبوح221741400035 27  0.00

99 ناجح 8689719399100637غسان عبد المام حواس لهمود221741400036 28  91.00

79 راسب 710اثنتان55766559كرار حيدر عبد الرضا  خضير221741400037 29  0.00

98 راسب 0غ80صفر7673صفرماجد عواد سالم نزال221741400038 30  0.00

غ راسب 0غغغغغغم حسين دويج عبد النبي221741400039 31  0.00

82 ناجح 697474627877516م هادي عبد الحسين شيال221741400040 32  73.71

67 راسب 0غغغ%14غصفرمروان بدر جاسم م221741400041 33  0.00

69 ناجح 525050515351376مروان ياسين حياوي عبد221741400042 34  53.71

68 راسب 660%2115ثلث6834مشتاق لكن مهوس مرهج221741400043 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى  لفته موسى سلمان221741400044 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى  م حسين عبد ا221741400045 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهند علي اسماعيل محسن221741400046 38  0.00

83 راسب 0غغغغ6362ياسر خضير  شياع نافج221741400047 39  0.00

المشاركون

39 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


