
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية اليمان المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

214رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 705678648264499أحمد عارف عيدان مشرف221741214001 1  71.29

81 معيد 79670ممم66إسماعيل شعيبث كامل جار ا221741214002 2  0.00

93 ناجح 767387928887596حاتم كريم عبد الحسين جاسم221741214006 3  85.14

90 معيد 56560م74م66حسن فالح راشد عبد الواحد221741214009 4  0.00

82 معيد 5030595078610حيدر ثجيل عنيد سلمان221741214011 5  0.00

84 معيد 6833826373730رسول سمير عبد علي مشرف221741214012 6  0.00

76 معيد 5052362252400ستار جبار عويد جار ا221741214013 7  0.00

79 معيد 5964615050330منتظر مهدي مبارك شريف221741214019 8  0.00

65 معيد 64790مم5957موسى ثجيل هادي جار ا221741214020 9  0.00

69 معيد 20250%50322117أزهار م فالح جبر221742214001 10  0.00

80 معيد 0%15%3833502115إنتظار وحيد لفته محيل221742214002 11  0.00

85 ناجح 719091749769577أنغام وحيد لفته محيل221742214003 12  82.43

86 معيد 5955703941500حوراء فاضل جهيد سبيتي221742214004 13  0.00

92 معيد 723055580م59زهراء أحمد كاظم معيجل221742214005 14  0.00

83 معيد 0صفر5430503823زينب ذياب عيدان تقي221742214006 15  0.00

84 ناجح 788781808580575سميه زياره فاضل صخي221742214007 16  82.14

81 معيد 0صفر5542503041سميه عبد الرسول سلمان داخل221742214008 17  0.00

88 معيد 0صفر6352576271شفاء جمعه عيدان مشرف221742214009 18  0.00

82 معيد 5741693460570عذراء أحمد كاظم معيجل221742214010 19  0.00

92 معيد 5442575038500فاطمه حسين هادي جار ا221742214011 20  0.00

83 معيد 795050500م72مريم عماد كاظم والي221742214012 21  0.00

83 معيد 4135403341380هدى دنيف داخل صالح221742214013 22  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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22 
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