
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الفرزدق المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

219رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 5050500غ56غباسم محمد جياد نغيمش221841219001 1  0.00

89 راسب 0غغغ50غ54حسن باسم خماط حسين221841219003 2  0.00

96 راسب 8393990غ93صفرحيدر جبار محسن مصاول221841219008 3  0.00

غ راسب 0غغغغ9194صباح عناد عرنوص حسوني221841219010 4  0.00

62 راسب 0غغغغ5054ضياء احمد شمخي جبر221841219011 5  0.00

91 راسب 9389840غ93صفرعلء امن جواد عبد الواحد221841219014 6  0.00

81 ناجح 606955505050415علي مجيد محسن ناصر221841219016 7  59.29

81 راسب 0غ55غغغ63علي ناجي مريهج حسن221841219017 8  0.00

87 راسب 0غغغ526155محسن ضياء كريم راهي221841219019 9  0.00

81 ناجح 676356545058429محمد جاسم جابر رضا221841219020 10  61.29

87 راسب 8878700غ88صفرمحمد جبار محسن مصاول221841219021 11  0.00

89 ناجح 799176676471537محمد رحيم نعيمه ياسين221841219022 12  76.71

81 راسب 0غغغ546363محمد محمود كريم راهي221841219023 13  0.00

98 ناجح 909485857088610وائل حاتم خماط زامل221841219024 14  87.14

84 ناجح 627289766269514ياسر عمار عزيز عليخ221841219025 15  73.43

88 راسب 0غغ50غ5367يونس عمار ياسر عداي221841219026 16  0.00

93 راسب 900غغغ7068امال علي هاشم حمدان221842219001 17  0.00

90 ناجح 587777505150453ايات احمد يحيى صبر221842219002 18  64.71

100 راسب 85981000صفر9099خديجة خالد عبد الحسن ياسين221842219004 19  0.00

95 راسب 0غغغ%719512دعاء محمد رحيم مطلك221842219005 20  0.00

95 ناجح 739377756951533رحاب طالب عوده ناصر221842219006 21  76.14

96 راسب 0غ6159غ8291زهراء محمد حسن جكان221842219007 22  0.00

100 ناجح 9495949894100675زينب مدلول حسان محمد221842219008 23  96.43

86 راسب 6150503252560سجى علي هاشم حمدان221842219009 24  0.00

100 راسب 9594850غ8994سجى كريم كامل عباس221842219010 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الفرزدق المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

219رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 ناجح 729371817382558نور علء كريم وثيج221842219011 26  79.71
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


