
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 زيد بن علي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

217رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 50540صفر502350احمد عبد الكريم عبد الحسين حبيب221751217001 1  0.00

80 راسب 0غغغ50غ53احمد لفته حميد عنتيك221751217002 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغاركان قاسم نعيم كزار221751217003 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسحاق ابراهيم حياوي مسير221751217004 4  0.00

56 راسب 500غغغغ52بدر شريف جعفر عبد221751217005 5  0.00

87 ناجح 696651505996478جاسم م خيون جربوع221751217006 6  68.29

88 راسب 0غغغ505466حسام جبار عبد الحسين عباس221751217007 7  0.00

87 ناجح 545362656758446حسام م مسحول شدود221751217008 8  63.71

70 راسب 6768822264280ذو الفقار علي حسين خليف221751217010 9  0.00

68 راسب 0تسعغغغغغرحيم هاشم عايز حاشوش221751217011 10  0.00

61 راسب 0غغغغغغسجاد حسن ساجت ظاهر221751217012 11  0.00

77 راسب 0غغغغ22غسجاد رحيم جاسم نجم221751217013 12  0.00

79 راسب 30522527310غسجاد م كاظم ظاهر221751217014 13  0.00

78 راسب 0غغغ505050سيف عمار هادي منذر221751217015 14  0.00

75 راسب 0غغغغغغصادق علي حياوي مسير221751217016 15  0.00

78 راسب 0غغغغغغضياء حسين سعيد فليح221751217017 16  0.00

86 راسب 640غ60295850ضياء عبد الحسين مجيبل ناصر221751217018 17  0.00

86 راسب 5021505031280ضياء قاسم كريم رويح221751217019 18  0.00

78 راسب 5059512874560ضياء مضر حرمس هلجان221751217021 19  0.00

86 راسب 5060672675810عبد الزهره جمال عبد الحسين حبيب221751217022 20  0.00

63 راسب 52500غ502450علي م عبد جايد221751217024 21  0.00

89 ناجح 535587626462472م رحيم عبد الواحد جبر221751217025 22  67.43

غ راسب 0غغغغغغم صكبان عطوان جلود221751217026 23  0.00

82 ناجح 535062705050417م عباس صخي لفته221751217027 24  59.57

66 راسب 0غغغ50غغم علي حسين كمر221751217028 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

ثانوية زيد بن علي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

217رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 0%2816%50343115م غني جاسم غالي221751217029 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى نعيم كاطع والي221751217031 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغمسلم عفيف عبد ا مجباس221751217032 28  0.00

76 راسب 0غغ5050غ55منتظر احمد سعيد فليح221751217034 29  0.00

76 راسب 0غغغغغ50موسى تركي حمود ناصر221751217035 30  0.00

67 راسب 5132542529370ميثاق طالب مطير جبل221751217036 31  0.00

82 راسب 5050562020210يوسف علي محسن جابر221751217037 32  0.00
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 27.27 83.33 20.00 16.67 22.22 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


