
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

ثانوية اليمان المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

214رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

88 معيد 0م82م725178أحمد طعمه سعد صالح221751214001 1  0.00

88 معيد 75680م564177باسم محسن خنجر منشد221751214002 2  0.00

87 معيد 6642623967520جلل نعمة كاظم سهر221751214003 3  0.00

72 معيد 60410م552160حسن فيصل دمبوس ردام221751214004 4  0.00

92 معيد 0صفر93صفر98صفر87حسين رحيم عطيه محسن221751214005 5  0.00

91 معيد 85760م685078حسين علي سلمان دلبوح221751214006 6  0.00

82 معيد 583163500م58ذو الفقار علي كاظم مشرف221751214007 7  0.00

86 معيد 0ممم645072رسول حسن سليم سلمان221751214008 8  0.00

88 معيد 0صفر665065م61صيهود محسن طاهر عبد الواحد221751214011 9  0.00

74 معيد 5133633453500علي بستان حنون مخيط221751214013 10  0.00

92 معيد 0صفر86م735374علي زياره فاضل صخي221751214014 11  0.00

83 معيد 57220م502460علي سعود غجيري عذاب221751214015 12  0.00

88 معيد 5642585054370علي ناجي حميد راشد221751214016 13  0.00

86 معيد 0م5430715057فراس شاكر راشد خنفر221751214017 14  0.00

57 معيد 0صفر5550503967كرار جميل صيوان حنظل221751214019 15  0.00

79 معيد 64500صفر635059م حسن سالم سهر221751214020 16  0.00

90 معيد 0م86م685782م عبد ا خنجر منشد221751214021 17  0.00

85 معيد 0صفر50م555355مسلم خليل راشد فالح221751214022 18  0.00

87 معيد 779493920مممنتظر مطشر فاضل صخي221751214023 19  0.00

83 معيد 0صفر6039563666رباب سعد كاظم جبار221752214001 20  0.00

90 معيد 0صفر6250682650فاطمه رياض سلمان دلبوح221752214002 21  0.00

89 معيد 0صفر6341763150كفاح رحيم صليبي جبار221752214003 22  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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التسلسل

2017/2016
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المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 22 0 % 0.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

22 

22 

 100.00

21 

21 

19  2213 21 18 0 

9 22 4 21 7 0 

 47.37 100.00 30.77 100.00 38.89 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


