
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 المسار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغاحمد كريم حسين رهيف221751255001 1  0.00

83 راسب 5850742850330امين فاضل هاشم هلل221751255002 2  0.00

81 راسب 0غ61غغغ58جعفر علي رديني لفي221751255004 3  0.00

88 راسب 0غغغ505266حسن طالب سلمان خضر221751255005 4  0.00

87 ناجح 536176507664467حسين صباح عويد خليف221751255007 5  66.71

92 راسب 5933515050790حسين كريم مناتي براك221751255008 6  0.00

77 راسب 0غغغ50غغحمزه هاشم م مجيبل221751255009 7  0.00

71 راسب 0غغغغغ50رسول محسن مراد موسى221751255011 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغرضا حاتم مزبان علي221751255012 9  0.00

75 راسب 50260%56357214زين العابدين جبار انتيشون بطاح221751255013 10  0.00

82 راسب 0غغغ57غ50سيف علي كاظم طعيمه221751255014 11  0.00

86 ناجح 665981505053445عباس صباح عويد خليف221751255016 12  63.57

90 راسب 5550685235500عزيز جون سلمان يوسف221751255019 13  0.00

79 راسب 0غغغ60غغعلي خالد عبد الحسين كاظم221751255022 14  0.00

84 راسب 610غغغغ50علي شهيد قاسم وادي221751255023 15  0.00

غ راسب 0غغغ56غغعلي محيسن فليح جوده221751255024 16  0.00

89 ناجح 605071506667453كرار صالح حسن طارش221751255026 17  64.71

88 ناجح 827794849499618م جمال بغدادي سلمان221751255029 18  88.29

83 راسب 6357763552570مرتضى طعيمه شلكه غالي221751255032 19  0.00

93 راسب 2776876958500مسلم صباح نزال خوير221751255035 20  0.00

68 راسب 0غغغغغغمصطفى احمد جبار مطرود221751255036 21  0.00

92 ناجح 775473645979498مصطفى جبار زايد مطلك221751255037 22  71.14

73 راسب 0غغغ50غ50مصطفى علي ناصر حسين221751255038 23  0.00

83 راسب 5339783860630هادي كريم هادي علي221751255040 24  0.00

65 راسب 0غغغغغ53ابتهال كامل جويد بند221752255001 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 المسار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 راسب 7650753250720ايمان حيدر صحن عبيد221752255002 26  0.00

59 راسب 0غغغغغغبيداء علي ناصر حسين221752255003 27  0.00

74 راسب 6550643265800علياء حسين علي حسن221752255004 28  0.00

المشاركون

28 
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 62.50 100.00 25.00 75.00 33.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


