
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 المية المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

233رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0غ51غ53غ64احمد ماجد حميد عبد النبي221751233001 1  0.00

80 راسب 620غ66505761احمد م خير ا ثجيل221751233002 2  0.00

90 راسب 640غ6871غ69اركان عبد كاظم عبد الرحيم221751233003 3  0.00

87 راسب 50500غ525051المهدي عامر ثجيل جاسم221751233004 4  0.00

92 راسب 7650823050600حسين طعيس عنيد ابرهين221751233005 5  0.00

87 راسب 0غ6968718685حسين عبد ا لفته سبيل221751233006 6  0.00

94 ناجح 766186505650473حسين غالب مبارك عيال221751233007 7  67.57

72 راسب 200عشر%51355017حيدر عماد مهلهل شاهين221751233008 8  0.00

70 راسب 0غغغ50غ50ستار علي حسن سلمة221751233009 9  0.00

86 راسب 50500غ605765ضياء جاسب طلب شاهين221751233010 10  0.00

77 راسب 400غ%50316214علي عبد الكريم جاسم م221751233012 11  0.00

87 راسب 0غغغ71غ54علي هارون عيسى كاظم221751233013 12  0.00

85 راسب 0غ50غغغ50غسان جاسم مكطوف كطامي221751233014 13  0.00

82 راسب 23250%50375018م طعيم مدلول ضاحي221751233015 14  0.00

76 راسب 650%5839636617مصطفى هوار جاسم ميس221751233016 15  0.00

91 ناجح 805577755889525ميثاق عادل الكيوي مهدي221751233018 16  75.00

90 ناجح 656176837977531وسام غلم حالوب معيوف221751233020 17  75.86

88 راسب 0غغغ50غ54دعاء عبد الحسين م مصدك221752233003 18  0.00

88 راسب 6955642023320زينب جابر عبد الحسين سعدون221752233004 19  0.00

83 راسب 50500غ586764هديل كريم شنيار دخيل221752233006 20  0.00
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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 المية المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

233رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


