
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 الكسائي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

244رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 646262586150453باقر م ميس سالم221611244006 1  64.71

87 معيد 3750748335400احمد رضا خليوي شلش221741244001 2  0.00

77 معيد 61630م505051احمد عادل حواس جانون221741244002 3  0.00

89 ناجح 596970836570505احمد هلل مالك فهد221741244003 4  72.14

92 معيد 887973620صفر65انور سالم خلف عمير221741244004 5  0.00

86 ناجح 699479927671567بسام مجيد جبر بسام221741244005 6  81.00

82 معيد 540صفر57375758حسن مطشر شريف رداد221741244006 7  0.00

66 معيد 0صفرصفرصفر302737حسين عبد العزيز علي طاهر221741244007 8  0.00

79 معيد 5053546637560حيدر علي عبد عليوي221741244008 9  0.00

81 ناجح 927486686286549عادل مبارك ثويني مصيخ221741244010 10  78.43

77 معيد 0ممم33م39عبد ا سعود عبيد شاهين221741244011 11  0.00

85 معيد 59420صفرصفر5570عبد ا عادل م سعيد عبد الحميد221741244012 12  0.00

66 معيد 22350صفر503342علي كريم عبيد فرحان221741244013 13  0.00

81 معيد 540م37505190عمار عدنان عبد علي غالب221741244014 14  0.00

80 معيد 3970625037630غزوان عدنان جاسم حفاز221741244015 15  0.00

64 معيد 3741505025500ليث غسان خلف شيشخان221741244016 16  0.00

93 معيد 0صفر819689صفر85محسن م خلف عمير221741244017 17  0.00

92 معيد 0صفر829790صفر74م عادل رهيف رداد221741244018 18  0.00

89 ناجح 928893988787634اكرام قاسم جويد معن221742244001 19  90.57

57 معيد 0مممست3325بدور شعلن كطيف كزار221742244002 20  0.00

71 معيد 530م50م5035ليلى جواد كاظم عريان221742244004 21  0.00

68 معيد 5034426152400مروه عباس م مهوس221742244005 22  0.00

57 معيد 210صفر28332431منتهى عبد الزهره بريسم هليل221742244006 23  0.00

86 ناجح 766969747969522نبراس عباس م مهوس221742244007 24  74.57

80 معيد 500صفر50صفر5036هاجر مطشر شريف رداد221742244008 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 الكسائي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

244رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممممممهديل عبد اللطيف محسن ضمد221742244009 26  0.00

المشاركون

26 
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 47.83 65.22 80.95 55.00 63.64 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


