
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 زيد بن علي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

217رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 35370ثمان503650احمد عبد الكريم عبد الحسين حبيب221751217001 1  0.00

80 معيد 230م53225027احمد لفته حميد عنتيك221751217002 2  0.00

م معيد 0مممممماركان قاسم نعيم كزار221751217003 3  0.00

م معيد 0مممممماسحاق ابراهيم حياوي مسير221751217004 4  0.00

56 معيد 5225334041500بدر شريف جعفر عبد221751217005 5  0.00

87 معيد 0صفر6966515059جاسم م خيون جربوع221751217006 6  0.00

88 معيد 0صفرمم66صفر50حسام جبار عبد الحسين عباس221751217007 7  0.00

87 معيد 5453426567580حسام م مسحول شدود221751217008 8  0.00

94 ناجح 735984779181559حسن ثجيل هاشم غالي221751217009 9  79.86

70 معيد 0صفر64صفر676882ذو الفقار علي حسين خليف221751217010 10  0.00

68 معيد 0صفر%14صفر2123صفررحيم هاشم عايز حاشوش221751217011 11  0.00

61 معيد 0%2117%25322714سجاد حسن ساجت ظاهر221751217012 12  0.00

77 معيد 0صفر40صفر293530سجاد رحيم جاسم نجم221751217013 13  0.00

79 معيد 310صفر42413522سجاد م كاظم ظاهر221751217014 14  0.00

78 معيد 5050503134330سيف عمار هادي منذر221751217015 15  0.00

75 معيد 300مم30صفر39صادق علي حياوي مسير221751217016 16  0.00

78 معيد 4124352934200ضياء حسين سعيد فليح221751217017 17  0.00

86 معيد 640م60345850ضياء عبد الحسين مجيبل ناصر221751217018 18  0.00

86 معيد 5023300صفر5036ضياء قاسم كريم رويح221751217019 19  0.00

صفر معيد 514274560م50ضياء مضر حرمس هلجان221751217021 20  0.00

86 معيد 5060674075810عبد الزهره جمال عبد الحسين حبيب221751217022 21  0.00

63 معيد 5028503552500علي م عبد جايد221751217024 22  0.00

89 معيد 64620صفر532287م رحيم عبد الواحد جبر221751217025 23  0.00

م معيد 0ممممممم صكبان عطوان جلود221751217026 24  0.00

82 معيد 5350364050500م عباس صخي لفته221751217027 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية زيد بن علي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

217رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

66 معيد 0%19%17ثمان402450م علي حسين كمر221751217028 26  0.00

80 معيد 0%2619صفر393424م غني جاسم غالي221751217029 27  0.00

90 ناجح 505060667264452مخلد سلمان شياع حسين221751217030 28  64.57

م معيد 0مممممممرتضى نعيم كاطع والي221751217031 29  0.00

م معيد 0مممممممسلم عفيف عبد ا مجباس221751217032 30  0.00

84 ناجح 595050625855418مصطفى عباس صخي لفته221751217033 31  59.71

76 معيد 5535505039400منتظر احمد سعيد فليح221751217034 32  0.00

76 معيد 290%5026253616موسى تركي حمود ناصر221751217035 33  0.00

67 معيد 2924243823350ميثاق طالب مطير جبل221751217036 34  0.00

82 معيد 3950562731320يوسف علي محسن جابر221751217037 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


