
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 الصباح المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

270رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 راسب 7357772325250أحمد رياض م أحمد221751270001 1  0.00

88 راسب 520غغ826662أحمد م حسين رزيج221751270002 2  0.00

85 راسب 625050710غ62أزهر علي حسين رزيج221751270003 3  0.00

79 راسب 0غغغ71غ64حسن غركان مهيلب ميسر221751270004 4  0.00

89 ناجح 816294829689593حسن ناصر حسن خنجر221751270005 5  84.71

85 راسب 0غ50غ62غ61حسين جبار جبر عبيد221751270006 6  0.00

84 راسب 0غغغ78غ62حسين عبد الغفار م داخل221751270007 7  0.00

86 راسب 660غغ75غ50حسين عماد عزيز بداي221751270008 8  0.00

72 راسب 0غ50غ61غ50خالد رضا محمود فرحان221751270009 9  0.00

79 راسب 0غ57غ625159سيف سلمان جابر عريمش221751270010 10  0.00

81 راسب 50590غ645057عقيل حسين جبار محسن221751270011 11  0.00

98 ناجح 809293829191627م حاتم م حسان221751270012 12  89.57

غ راسب 0غغغغغغم عبد الحسين عبد ا جبر221751270013 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغنزار لفته نتيش حميد221751270015 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغوسام لفتة نتيش حميد221751270016 15  0.00

87 راسب 8587763572680حنين رياض م أحمد221752270001 16  0.00

78 راسب 0غغغ805353دنيا مصطفى عطشان عفريت221752270002 17  0.00

77 راسب 7251582250670ساره علي ريسان عكيلي221752270003 18  0.00

80 راسب 620غغ746477عهود جواد كاظم عتيوي221752270004 19  0.00

80 راسب 0غغغ535066غيداء كريم منشد ثجيل221752270005 20  0.00

77 راسب 680غغ795363نور جبار محيي دهم221752270006 21  0.00

80 راسب 50500غ645665نوره عطية هندول أحمد221752270007 22  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 الصباح المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

270رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


