
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الميثاق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

064رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 راسب 5940625750500امجد شاكر علوان امعيدي221621064005 1  0.00

78 راسب 5040582954500الرضا علي ربيع لفي221721064001 2  0.00

71 راسب 0غ50غ51غغامجد رحيم كسار غالي221721064002 3  0.00

81 راسب 5042515061500جواد كاظم حسين علي221721064003 4  0.00

71 راسب 0غ50غ50غغحسام كاظم حدود مكطوف221721064004 5  0.00

70 راسب 0غ5057303135حسن علي حسين جعفر221721064005 6  0.00

61 راسب 0غ56غ61غ50حسين حسن زباله فرهود221721064006 7  0.00

73 راسب 5536646855500حسين صباح جاسم باقر221721064007 8  0.00

79 ناجح 558073546676483حسين علي هادي كزار221721064008 9  69.00

77 ناجح 605962606054432حسن مجيد شريف عجرش221721064009 10  61.71

86 ناجح 656482536069479حميد مجيد جلود حسين221721064010 11  68.43

78 راسب 5039775669550رعد اجواد ياسر فاضل221721064011 12  0.00

63 ناجح 505055656551399سيف حامد عبيد م221721064012 13  57.00

54 راسب 0غ50غ57غغطارق كطران متعب عبيد221721064014 14  0.00

79 ناجح 645176566958453علء خلف محسن سلمه221721064015 15  64.71

70 راسب 5035605758600علي سعد عزيز علي221721064016 16  0.00

67 ناجح 505055615951393ليث حامد عبيد م221721064021 17  56.14

68 راسب 0غ505055غصفرمثنى عجرش صالح فرهود221721064023 18  0.00

61 راسب 5042703463500م سرحان حامد لهمود221721064024 19  0.00

77 ناجح 575764507361439م عوده ناصر حسن221721064025 20  62.71

81 ناجح 625065506985462م غازي ظاهر مكطوف221721064026 21  66.00

79 ناجح 586966535463442م هلل شمخي جبر221721064027 22  63.14

69 راسب 0غ52غغغغمرتضى م منصور بهلول221721064028 23  0.00

70 ناجح 505361545653397مسلم م ربيع لفي221721064029 24  56.71

68 ناجح 525066505550391مصطفى م منصور بهلول221721064030 25  55.86

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الميثاق للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

064رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

62 ناجح 505253565050373منتظر علي رشيد حمود221721064031 26  53.29

68 راسب 0غغغغغغرحاب ماجد تركي علي221722064004 27  0.00

66 راسب 5534523350330ريام م ذياب محسن221722064006 28  0.00

74 ناجح 545051617051411نور غانم شريف طعيمه221722064008 29  58.71

75 راسب 5150624060370هدى يوسف عطيه م221722064009 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


