
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية المنار للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

095رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

90 معيد 0صفر5741806450ابراهيم لطيف ابراهيم سلمان221751095001 1  0.00

87 معيد 590مصفرصفر5364احسان عادل جايان عبد ا221751095002 2  0.00

85 معيد 970م828787ماحمد محسن خميس علي221751095005 3  0.00

88 معيد 320%6050503416بارق جبار عبيد سالم221751095009 4  0.00

86 معيد 7653850م7970حسن وحيد جالول سلمان221751095013 5  0.00

92 معيد 9297750مم80حسين راسد خير ا جابر221751095014 6  0.00

86 معيد 690م65667772حيدر عجيل ريسان كشكول221751095018 7  0.00

85 معيد 6166587241530صباح عبادي ابراهيم سلمان221751095021 8  0.00

88 معيد 5522675852600عباس رحمان هاشم عليوي221751095022 9  0.00

89 معيد 0م27مصفر6252عباس علي شاكر حاتم221751095023 10  0.00

90 ناجح 787993848696606عطا حسن عبد م221751095024 11  86.57

89 معيد 960م73صفر7273علء سعيد عبد الحسين حسن221751095025 12  0.00

95 معيد 710م57508058علي جميل ناصر حسين221751095026 13  0.00

87 معيد 0صفر607976مصفرعلي حازم فاضل ملوح221751095027 14  0.00

89 معيد 786757530صفر78علي خير ا عطيه عجيد221751095028 15  0.00

صفر معيد 0مممممصفرعيسى جواد كاظم حويش221751095030 16  0.00

94 معيد 920م69صفر68صفرم باسل طعمه خيال221751095032 17  0.00

81 معيد 800م83م7067م خليل ابراهيم حسين221751095034 18  0.00

82 معيد 25520م645573م رحيم فرج شنيار221751095035 19  0.00

80 معيد 990م68839286م محسن خميس علي221751095036 20  0.00

76 معيد 5933505025500م ممدوح لوكي زاجي221751095037 21  0.00

79 معيد 870مصفر664273مرتضى م نعمه حميدي221751095038 22  0.00

79 معيد 5932505023320منتظر عبد الحسين علي كاظم221751095040 23  0.00

88 ناجح 636180835679510منتظر علي حميد نزال221751095041 24  72.86

صفر معيد 79820صفر717093هشام قاسم ورك منصور221751095043 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 معيد 6852795231710اساور زكي معلك نعيمه221752095001 26  0.00

88 ناجح 805991885876540اسراء سمير ناصر حسين221752095002 27  77.14

88 معيد 550م547893مايمان راسد خير ا جابر221752095003 28  0.00

89 ناجح 725576715076489ختام كريم عجيل سباهي221752095004 29  69.86

85 معيد 0صفر6956585650دعاء شفيق حزام مري221752095005 30  0.00

77 معيد 0صفر5450615835رواسي قدوري عبد رسن221752095006 31  0.00

م معيد 0ممممممروى معلك بخيت سرحان221752095007 32  0.00

87 معيد 6256560م7367زهراء خير ا ناصر حسين221752095008 33  0.00

68 معيد 645131500م66زينب باسم كريمش مونس221752095009 34  0.00

85 معيد 25400م616650سكينه كاظم نعمه حسن221752095010 35  0.00

84 معيد 6833647250710طيبه سلم عوده داخل221752095011 36  0.00

79 معيد 5831310صفر5732عذراء عبد الحسين علي عديم221752095012 37  0.00

91 معيد 5960678638660غفران جاسم عبد الحسين ناصر221752095014 38  0.00

76 معيد 5440606455640فاطمه ابراهيم حسين مزيعل221752095015 39  0.00

85 ناجح 705963786469488فاطمه عبيد حسن خصاف221752095016 40  69.71

88 ناجح 725976776883523ليلى وحيد جاسم م221752095018 41  74.71

93 معيد 850م919383منبأ محيسن رمضان عبد ا221752095020 42  0.00

77 ناجح 646172505565444هدى علي ضمد درويش221752095021 43  63.43

82 معيد 5635375042270هند زكي فهد درويش221752095022 44  0.00

81 معيد 0صفر756435مصفرولء م كاظم كاكه ا221752095023 45  0.00
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