
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 الرصافي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

268رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 0مصفر69566150أحمد يوسف جابر جاري221751268001 1  0.00

92 معيد 850م9895م77أمجد أياد شعو غزاي221751268002 2  0.00

65 معيد 0مصفرم50%19صفرباقر يعقوب جابر جاري221751268003 3  0.00

87 معيد 6750502839590حسن حمد صليب بهر221751268004 4  0.00

64 معيد 0مصفرم50%6514حسين تموز بارح نمر221751268005 5  0.00

92 معيد 940م8987م82حيدر أياد شعو غزاي221751268006 6  0.00

78 معيد 0م%19م513655رائد سالم كامل عبد الكريم221751268007 7  0.00

76 معيد 0صفر6250655870ستار جبار ربح عذافة221751268008 8  0.00

78 معيد 0م565239م62سعد دشر حمود مطشر221751268009 9  0.00

78 معيد 0صفرمم565050سعيد بارح جخر نمر221751268010 10  0.00

84 معيد 0صفر6028522250صالح نايف عبد الهادي صالح221751268011 11  0.00

88 معيد 840م8391م85عبد الكريم قاسم شعيبث كاظم221751268012 12  0.00

91 معيد 0م748660م73عبد الواحد بارح جخر نمر221751268013 13  0.00

85 معيد 900م8987م80علي ربح مزبان ثجيل221751268015 14  0.00

84 معيد 6038707056720علي سالم كامل عبد الكريم221751268016 15  0.00

82 معيد 6142553750520علي كاظم م جابر221751268017 16  0.00

86 معيد 0صفر6550595141فائق حميد فرهود مطلك221751268018 17  0.00

81 معيد 0م5734578476كاظم عاتي عويد مخور221751268019 18  0.00

89 معيد 0م73صفر747071كرار جابر داود عبود221751268020 19  0.00

87 معيد 530م73295852لفتة راجي عودة عكلة221751268021 20  0.00

70 معيد 0صفرمم392138ماهر حاجم حنظل نزال221751268022 21  0.00

96 معيد 0م838578م85م غالي عودة حسن221751268023 22  0.00

79 معيد 5238655059510م فالح كاصد شنيدخ221751268024 23  0.00

88 معيد 0صفر77صفر743064واثق رزاق فيصل لفتة221751268026 24  0.00

م معيد 0مممممموسام حبيتر حسين شلش221751268027 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 الرصافي المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

268رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 666350506450430بتول علي عباس عبيد221752268001 26  61.43

81 معيد 6541523938500رغد فيصل عبد الهادي صالح221752268002 27  0.00

83 معيد 6042312731320وردة كشيش جابر شنيدخ221752268003 28  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


