
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 القائم )عج( المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

275رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 راسب 500غ52505750احمد رسول رزاك ساجت221751275001 1  0.00

91 ناجح 575073545962446احمد هربوت رحيمه طويرش221751275002 2  63.71

84 راسب 640غ80737175امين رحيم عبد ا مطلك221751275003 3  0.00

71 راسب 0غغغ68غ59انور عباس راشد صعيد221751275004 4  0.00

70 راسب 0غغغ50غ50حسام حامد رزاك ساجت221751275005 5  0.00

75 راسب 690غ50505474حسام حصيل خبر علي221751275006 6  0.00

76 راسب 0غغ6267غ50حسن كريم عباس علكه221751275007 7  0.00

68 راسب 0غغ5159غ50حيدر سعد ساجت كرمود221751275008 8  0.00

88 ناجح 705073605068459خضير شيحان سوادي رويح221751275009 9  65.57

82 راسب 51500غ646355سجاد اياد جابي جابر221751275010 10  0.00

88 ناجح 806984895895563سجاد وليد رزاق مسير221751275011 11  80.43

80 راسب 0غغغ515066شهاب احمد محيبس عبد الرزاق221751275012 12  0.00

89 راسب 0غغ9851غ70عايد عوده سفيح ناصر221751275013 13  0.00

80 راسب 0غغغ50غ50علي احمد عداي سنوح221751275014 14  0.00

72 راسب 0غغغغغغعلي تبين مهنا حمود221751275015 15  0.00

81 ناجح 575974526250435عمار رويد داخل ظاهر221751275016 16  62.14

86 راسب 0غغ6556غ55كرار حيدر نصر ا رساله221751275017 17  0.00

82 راسب 0غغغ67غ64كرار نوري مري جابر221751275018 18  0.00

74 راسب 0غغغغغغم رعيد ثجيل جياد221751275019 19  0.00

70 راسب 0غغ5061غ54م عبد الواحد عبد عوفي221751275020 20  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمروان عبد الحسين زويني رومي221751275021 21  0.00

79 راسب 0غغغ53غ52واثق جعفر هنيدي صريع221751275022 22  0.00

79 راسب 5350625050310وسام عبد الكاظم عزيز دخيل221751275023 23  0.00

69 راسب 0غغغغغغحوراء عبد المحسن عبد عوفي221752275001 24  0.00

68 راسب 0غغغغغغزينب رسول جابر منين221752275002 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 القائم )عج( المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

275رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 ناجح 595172605069447مريم سلم جابر منين221752275003 26  63.86

المشاركون

26 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


