
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 الثوار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

226رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 راسب 5650285265500حسن جميل فليح مسلم221621226003 1  0.00

80 راسب 5032597764500م حميد حنون حنش221621226018 2  0.00

50 راسب 5040403850410اركان م كاظم سعد221721226001 3  0.00

72 راسب 0غغغ50غغجاسم ساجت رداد عاشور221721226002 4  0.00

84 راسب 5031563259580حسين علي حسين طلع221721226004 5  0.00

75 راسب 530غ5350غغحكيم لفته جواد كاظم221721226005 6  0.00

72 راسب 5430645050500رياض عوده مران منخي221721226006 7  0.00

69 راسب 0غ5051غغغسجاد احمد منصور لفته221721226007 8  0.00

79 راسب 500غ5766غ50سجاد سليم عبد عباس221721226008 9  0.00

73 راسب 5532635041500عباس كاظم صيهود شدود221721226009 10  0.00

77 راسب 587257500غ50عبد الرزاق خالد خلوهن مديخيل221721226010 11  0.00

67 ناجح 655381586359446عقيل حسين جاسم مجلي221721226011 12  63.71

86 ناجح 728281957976571عقيل رشيد خلف مزعل221721226012 13  81.57

69 ناجح 545270625960426علي حسين جاسم مجلي221721226013 14  60.86

53 راسب 0غغغ50غ50علي حسين سلمان خواف221721226014 15  0.00

73 راسب 0غغ5050غغعلي حسين علي ثويني221721226015 16  0.00

66 راسب 5641395050500علي قحطان كامل عبد221721226016 17  0.00

83 ناجح 655083545866459عماد ستار جاسم عبد علي221721226017 18  65.57

78 راسب 6029845062660فرحان عيادة كنت جاسم221721226018 19  0.00

67 راسب 5027575155500لؤي قاسم ياسر لفته221721226019 20  0.00

62 راسب 0غغغغغغمؤيد رعد عواد عبد ا221721226020 21  0.00

74 راسب 0غ50غ51غغماجد جبار حمود ضاحي221721226021 22  0.00

84 راسب 5525388059350م باقر مهدي جاسم221721226022 23  0.00

71 ناجح 505071576165425م راشد شمال عداي221721226023 24  60.71

59 راسب 686654500غ51م ربيع جابر راشد221721226024 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 الثوار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

226رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 راسب 5050328562340م منشد خلف محيسن221721226025 26  0.00

84 راسب 520غ57506350مرتضى شاكر مهدي جاسم221721226026 27  0.00

55 راسب 5034505257410مشتاق ستار عامر عبد221721226027 28  0.00

69 راسب 0غغغ62غغمقداد جميل دشر معاون221721226028 29  0.00

58 راسب 5041535752500منذر عامر عبد ابراهيم221721226029 30  0.00

61 راسب 0غغغغغ50يوسف نزار جمعة ناهي221721226030 31  0.00

87 ناجح 685876757669509نور شعلن حاجم داخل221722226001 32  72.71

المشاركون
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


