
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

ثانوية الميثاق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

064رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 0غغغ51غ50ابراهيم م كطران طاهر221751064001 1  0.00

90 ناجح 588588707265528احمد كامل جميل يدام221751064003 2  75.43

91 راسب 0غ62غ606567بسام جواد جبار حسين221751064004 3  0.00

87 راسب 59500غ505065زين العابدين علي جهاد نايف221751064005 4  0.00

86 راسب 72500غ505052عباس عجيل زغير عناد221751064009 5  0.00

82 راسب 0غغغ50غ52عقيل حسين ساجت يدام221751064011 6  0.00

85 راسب 67510غ61غ60علي حسين مرزوك كعيم221751064012 7  0.00

78 راسب 560صفر53508050علي زبيدي شلكه ريه221751064013 8  0.00

79 راسب 0غغغ53غ50علي سعد ساجت يدام221751064014 9  0.00

96 راسب 54710صفر547383علي صباح حامد كاطع221751064015 10  0.00

90 ناجح 506758546950438علي محسن خفيف محيسن221751064016 11  62.57

90 راسب 0عشر5555933053فرحان فليح حميد عباس221751064019 12  0.00

83 راسب 0صفرغغ50غغكرار ياسر عذاب علي221751064021 13  0.00

91 ناجح 809396968596637م هادي كشاط شجر221751064023 14  91.00

93 راسب 61550غ505370مهند غازي ظاهر مكطوف221751064027 15  0.00

60 راسب 0غصفرغ52صفر50موسى شناوه بديوي عرف221751064028 16  0.00

93 راسب 500غ50665032ناصر حسين صبيح عثمان221751064029 17  0.00

80 ناجح 586665506761447نور الدين م جابر سعيد221751064030 18  63.86

79 راسب 5640533439280نوفل راجي شمخي جبر221751064031 19  0.00

83 راسب 0غغ60537336آلء علي شعيوط شجر221752064002 20  0.00

77 راسب 5265625040500زينب فرج براك جخيور221752064005 21  0.00

85 راسب 5050675062310عل غازي سالم علي221752064006 22  0.00

82 راسب 0غغ58525558فاطمة نصار حسين لهيمد221752064008 23  0.00

83 راسب 0غغغ55غ50نورا حمود خماط شجر221752064009 24  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

ثانوية الميثاق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

064رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 
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 66.67 100.00 37.50 42.86 33.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


