
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 الشهيد علي العكيلي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

229رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

50 معيد 0صفر2628م3326أحمد اسماعيل بريسم مطشر221741229001 1  0.00

38 معيد 0ممممصفر25أحمد رياض عاصي ثاني221741229002 2  0.00

71 معيد 0صفر3826363133أحمد سعدون جابر موسى221741229003 3  0.00

87 معيد 8081740صفر38صفرتحسين صلح حسن شبوط221741229004 4  0.00

صفر معيد 0صفر6750697375جابر صيوان كنعان جعاز221741229005 5  0.00

م معيد 0ممممممحسن علي محسن شلل221741229006 6  0.00

89 معيد 290صفر69405039حسين اسماعيل خليف زايد221741229007 7  0.00

85 معيد 78500صفرم4032حسين عبد الرضا صالح بديوي221741229009 8  0.00

87 معيد 0مم21صفر22صفرحسين علي كامل دلل221741229010 9  0.00

91 معيد 0م7671908898حسين عيسى ثجيل عويز221741229011 10  0.00

75 معيد 0م393951م50حسين ماجد بريسم عبد221741229012 11  0.00

96 معيد 0صفر8081م6570حيدر رحيم داخل نعيمه221741229013 12  0.00

91 معيد 0ممممم50عباس ابراهيم خليف زايد221741229014 13  0.00

91 معيد 99940م939698عبد الكريم م مهدي سلمان221741229016 14  0.00

م معيد 0ممممممعبد ا ذياب سميسم لفتة221741229017 15  0.00

84 معيد 0صفر5666صفر5550علي اسماعيل صالح بديوي221741229018 16  0.00

84 معيد 0صفر6038504057م اسماعيل خليف زايد221741229019 17  0.00

66 معيد 0صفرصفرصفرمصفرصفرم عبد العالي عبد ا خليفة221741229020 18  0.00

83 معيد 0صفر5050صفر5350مرتضى قاسم بدر سدخان221741229021 19  0.00

94 معيد 0م9291م7891مسلم حميد حسين جعاز221741229022 20  0.00

82 معيد 0صفر5057صفر5055مسلم سعد عبد الحسين صالح221741229023 21  0.00

96 ناجح 911009610010099682وائل موسى ثجيل عويز221741229024 22  97.43

م معيد 0مممممميوسف خليل خليف زايد221741229025 23  0.00

80 معيد 650صفرم67م60أفراح ريسان فالح بشير221742229001 24  0.00

74 معيد 50500صفر36م52آلء هاشم كامل عاجل221742229002 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

229رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

69 معيد 500صفر5050مصفرزهراء صادق مطير كطان221742229003 26  0.00

88 معيد 746067670م69فاطمه عماد ثجيل عويز221742229004 27  0.00

79 معيد 627382750م71كوثر م خيري سدخان221742229005 28  0.00

87 ناجح 565769505367439هبه خليل خلف زغير221742229006 29  62.71

78 معيد 665055500م50ولء هاشم كامل عاجل221742229007 30  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


