
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 المية المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

233رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

70 معيد 0صفر51م643953احمد ماجد حميد عبد النبي221751233001 1  0.00

80 معيد 620صفر66505761احمد م خير ا ثجيل221751233002 2  0.00

90 معيد 640تسع6871م69اركان عبد كاظم عبد الرحيم221751233003 3  0.00

87 معيد 5250513450500المهدي عامر ثجيل جاسم221751233004 4  0.00

92 معيد 7623823350600حسين طعيس عنيد ابرهين221751233005 5  0.00

87 معيد 0صفر6968718685حسين عبد ا لفته سبيل221751233006 6  0.00

94 معيد 7661365056300حسين غالب مبارك عيال221751233007 7  0.00

72 معيد 0صفر5130502829حيدر عماد مهلهل شاهين221751233008 8  0.00

70 معيد 5037504028350ستار علي حسن سلمة221751233009 9  0.00

86 معيد 50500صفر605765ضياء جاسب طلب شاهين221751233010 10  0.00

81 ناجح 675056755850437عباس جابر زغير كايم221751233011 11  62.43

77 معيد 370صفر236238%18علي عبد الكريم جاسم م221751233012 12  0.00

87 معيد 370صفرم542171علي هارون عيسى كاظم221751233013 13  0.00

85 معيد 50420مصفر5039غسان جاسم مكطوف كطامي221751233014 14  0.00

82 معيد 0%2715صفر502950م طعيم مدلول ضاحي221751233015 15  0.00

76 معيد 650م58366366مصطفى هوار جاسم ميس221751233016 16  0.00

89 ناجح 787190908072570مهيمن راغب بدر سليمان221751233017 17  81.43

91 معيد 890صفر7775م80ميثاق عادل الكيوي مهدي221751233018 18  0.00

86 ناجح 535754616150422نصر ا عوده مزهر ناصر221751233019 19  60.29

90 معيد 0صفر6561768379وسام غلم حالوب معيوف221751233020 20  0.00

89 ناجح 685850596163448اولياء عبد الحسين شرشاب ياسين221752233001 21  64.00

86 ناجح 646853506250433بتول مطير خواف حربي221752233002 22  61.86

88 معيد 5429502735310دعاء عبد الحسين م مصدك221752233003 23  0.00

88 معيد 35260صفر695537زينب جابر عبد الحسين سعدون221752233004 24  0.00

80 ناجح 625162505050405فاطمه علي حسن سلمة221752233005 25  57.86

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 المية المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

233رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 معيد 50500ست586764هديل كريم شنيار دخيل221752233006 26  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


