
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 الطموح المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

236رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

م معيد 0مممممماحمد حسين طه عبد ا221751236001 1  0.00

75 معيد 540صفر51416438احمد ساجت م حوجي221751236002 2  0.00

83 معيد 0م756081م50احمد سلمان جوده صالح221751236003 3  0.00

73 معيد 0م28صفر3658صفراحمد مهدي غركان عويد221751236006 4  0.00

77 معيد 0م6141596073حسين جبار خضير صالح221751236007 5  0.00

66 معيد 0م50م60م50حسين حسن جابر عبد221751236008 6  0.00

61 معيد 0م66صفر617366حسين لفته علي حسن221751236009 7  0.00

م معيد 0ممممممرائد ياسر مري سالم221751236010 8  0.00

79 معيد 5140593436250ساجد علي نايف عطشان221751236011 9  0.00

77 معيد 0صفر7179مصفر69صفاء غازي ساجت مهاوش221751236012 10  0.00

72 معيد 40290م503250طارق فرج عطشان عيدان221751236013 11  0.00

95 معيد 0م58صفر78م72عدنان حسين جابر حسين221751236014 12  0.00

62 معيد 0صفرمصفر50م55علي سعدون حمادي حوجي221751236016 13  0.00

70 معيد 0صفر31صفرصفرم50فؤاد فاضل بلسم غدر221751236018 14  0.00

81 معيد 0صفرستصفر50م50كاظم عباس كاظم داود221751236019 15  0.00

67 معيد 240م335937صفرمثنى عبادي علي حميدي221751236020 16  0.00

72 معيد 0م3842664150م محسن عويز اكعيد221751236021 17  0.00

82 معيد 0م6261626365مسلم م هويدي كريم221751236022 18  0.00

56 معيد 0صفر504252%15صفرنزار ياسر مري سالم221751236023 19  0.00

72 معيد 0صفر543232م39يوسف عناد حمود عكار221751236024 20  0.00
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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

اعدادية الطموح المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

236رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


