
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الصلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

77 راسب 50500%66387319أحمد سعيد مالح ياسين221751015001 1  0.00

76 راسب 0غغغغغغامجد طعمه م علي221751015003 2  0.00

77 راسب 6239622958620انور كشيش رميض شريف221751015004 3  0.00

77 راسب 500غغ69غ63باقر سعود عبد ا نخش221751015005 4  0.00

87 راسب 8568773655840حسن عبد الرزاق نعناع حميدي221751015007 5  0.00

84 ناجح 666568858378529حسن ماهر نعمه بندر221751015008 6  75.57

58 راسب 0غغغغغغحسين علي يلود جبر221751015011 7  0.00

69 راسب 50410%51505713حيدر جابر خاجي محيسن221751015012 8  0.00

75 راسب 5638603460270رسول علي عبد الحسين منهل221751015014 9  0.00

89 راسب 0غ7789غغ71زكريا عامر جواد ياسين221751015015 10  0.00

83 راسب 5050643962510زين العابدين حجام لزم بجاي221751015016 11  0.00

88 ناجح 715060535152425سجاد حجام لزم بجاي221751015018 12  60.71

86 ناجح 777276748681552سجاد صادق مكطوف كاظم221751015019 13  78.86

91 ناجح 847591959690622سجاد عبد الجليل عصواد عبيد221751015020 14  88.86

غ راسب 0غغغغغغسجاد عدنان فاضل شيحان221751015021 15  0.00

88 راسب 0غغغ78غغسجاد لقمان زبيري بنور221751015022 16  0.00

86 راسب 51670غ76غ76صادق طالب محيسن رسن221751015023 17  0.00

85 راسب 5734543240500صفاء طالب هاشم لطيف221751015024 18  0.00

81 راسب 6853663674680طالب أحمد عبيد فريح221751015025 19  0.00

87 ناجح 796877636967510عباس حسن عامر كاظم221751015026 20  72.86

95 راسب 7037615666690عباس قادر يالي مخيفي221751015027 21  0.00

87 راسب 6640675056670عبد العلى مرتضى م جار ا221751015028 22  0.00

84 ناجح 746355505950435علي يوسف كردي بطاح221751015030 23  62.14

73 راسب 0غ54غ50غ63عمار طالب محيسن رسن221751015031 24  0.00

76 راسب 0غ6650807054قتيبة سليم كريم م221751015033 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الصلح للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 595063505850409كامل فاهم كامل سليمان221751015034 26  58.43

86 راسب 55500ثمان694063كرم حميد عويد حسين221751015035 27  0.00

79 ناجح 816269778166515م تقي محسن خليف شجاي221751015036 28  73.57

80 راسب 640غغ775181م تقي نذير جمعه مبارك221751015037 29  0.00

89 ناجح 776479807787553م عبد الباقي كاظم مطر221751015038 30  79.00

77 راسب 7229753836780م كاظم لفته حويل221751015039 31  0.00

86 راسب 0غ50غ78غ70مصطفى حسين طارش منهل221751015041 32  0.00

50 راسب 0غغغغغ50مقتدر خماط نجم عبد ا221751015042 33  0.00

79 راسب 600غ5058غ70وليد نجاح كاظم بنيان221751015046 34  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


