
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 اليمان المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

214رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

73 ناجح 505151775450406عصام شهيد حسين فالح221521214016 1  58.00

67 راسب 5050375950270حيدر طعمه وادي فياض221621214007 2  0.00

73 راسب 505178500%5719عوده علي خشن ناصر221621214017 3  0.00

75 راسب 5053315051500بيداء مطشر فاضل صخي221622214003 4  0.00

76 راسب 5050646157370ابراهيم علي صالح داخل221721214001 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد جميل ناصر سلطان221721214003 6  0.00

85 راسب 5040776174680حسن علي حسين خويلد221721214004 7  0.00

87 راسب 0غ615565غ27حسين جمال راشد فالح221721214005 8  0.00

58 راسب 315037500غ50ساجد عوده جثير جاسم221721214006 9  0.00

57 راسب 3920374056500ساهر شنور هادي دلي221721214007 10  0.00

77 راسب 5035502950510سلم حميد ثامر سدخان221721214008 11  0.00

82 راسب 5530605174580شاكر عبود دهيرب كمندور221721214009 12  0.00

82 ناجح 505761507253425عباس جابر خيرا جبر221721214010 13  60.71

80 راسب 5034515063530عبد الباري عبد الحميد عباس ساجت221721214011 14  0.00

71 راسب 65560غ69غ50عبد ا عويد عزيز ساجت221721214012 15  0.00

89 راسب 4239667969550علي جليل راشد فالح221721214013 16  0.00

75 راسب 525257620غ50علي حسين عبد علي مشرف221721214014 17  0.00

87 ناجح 505650676956435علي سالم م دخان221721214015 18  62.14

77 راسب 565067610غ54عمار حسين عبد علي مشرف221721214016 19  0.00

79 راسب 0غ50غغغغماهر م غجيري عذاب221721214017 20  0.00

82 راسب 0غ50غغغغمرتضى حميد ثامر سدخان221721214019 21  0.00

75 راسب 0صفر3229503423وائل احمد عبد علي مشرف221721214020 22  0.00

63 راسب 2128200%323014وسام كاظم صافي حمد221721214021 23  0.00

77 راسب 50500%5016غ50يحيى عبد  الحميد عباس ساجت221721214023 24  0.00

61 راسب 500غغغغغاسراء خضير عباس جباره221722214001 25  0.00

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 اليمان المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

214رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 راسب 3436372352360ايمان علي سليم سلمان221722214002 26  0.00

66 راسب 0غغغغغغرباب م فالح جبر221722214004 27  0.00

81 ناجح 526450595066422زهراء هارون رشيد حران221722214005 28  60.29

71 راسب 5450503161500زينب سعيد حران ساجت221722214006 29  0.00

81 ناجح 505454556850412عل حسن طاهر عبد الواحد221722214007 30  58.86

المشاركون

30 
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 30.77 42.86 36.36 50.00 33.33 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


