
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 العقيدة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

232رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 595072685053435حسين فاخر دويخ صيهود221611232007 1  62.14

97 معيد 0صفر7352715254كوثر عدنان شياع لفلوف221612232008 2  0.00

76 معيد 0صفر78م696368احمد سلم غازي عوده221741232001 3  0.00

90 ناجح 828490919289618حمزة عزيز كاظم ابو زده221741232002 4  88.29

86 معيد 0صفر5038صفر7178سجاد م معن كاظم221741232003 5  0.00

84 ناجح 709455585262475سجاد نبيل عبد الهادي ابو زده221741232004 6  67.86

88 ناجح 717389938891593عبد الكاظم كريم خضير عبد ا221741232005 7  84.71

88 معيد 0م42م5024صفرعلي غالب مناحي م221741232006 8  0.00

84 ناجح 798987828780588مصطفى حكيم عبود غالي221741232007 9  84.00

86 ناجح 629754827665522ميثم خزعل موسى كلص221741232008 10  74.57

52 معيد 0صفر502726%3512نور الدين جليل ابراهيم م221741232009 11  0.00

76 معيد 0صفر3654383341ابتسام قاسم م جابر221742232001 12  0.00

83 ناجح 566450506450417اسيل سليم جبار كاظم221742232002 13  59.57

59 معيد 0صفر4155252623حنان م احنيت وارد221742232003 14  0.00

57 معيد 0صفر22صفر515331رحاب علي كرماش مغيمش221742232004 15  0.00

م معيد 0ممممممزهراء علي حسين علي221742232005 16  0.00

85 معيد 787282750صفر79زينب جميل عبود غالي221742232006 17  0.00

85 معيد 760صفر71صفر6571زينب درويش طعيمه عليخ221742232007 18  0.00

61 ناجح 515656505650380ساره كريم خضير عبد ا221742232008 19  54.29

78 معيد 4158580صفر68صفرلمياء مزهر عباس مهاوش221742232009 20  0.00

89 ناجح 889884959592641منار احمد نجم عبد ا221742232010 21  91.57

86 معيد 720صفرصفرصفر6484نور الهدى طالب فرج نعمه221742232011 22  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 العقيدة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

232رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


