
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 الظافرون المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

265رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

70 راسب 5062542125640احمد طعيمه عبد طعيمه221841265001 1  0.00

93 راسب 9362700غغغحيدر جعفر شناوه ساجت221841265007 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر علي داخل جبر221841265008 3  0.00

88 راسب 500غغغ60غعباس كاظم جهيد خليفه221841265010 4  0.00

81 راسب 5061502030570عبد السلم علي هاشم خضير221841265011 5  0.00

89 راسب 0غغغغغ50علي احمد حسن جبير221841265013 6  0.00

93 ناجح 545457766981484علي ثجيل عاتي حالوب221841265014 7  69.14

74 راسب 550غ50605054عماد جبار كاظم حرب221841265016 8  0.00

97 ناجح 766871605072494مرتضى محمد رزوقي جحيل221841265018 9  70.57

96 راسب 70620غ8479غمسلم رضا رشاك منشد221841265019 10  0.00

92 ناجح 595760585066442مصطفى مزعل حبيب وذيح221841265020 11  63.14

78 راسب 600غغ606250نور الدين رومي كاظم حرب221841265021 12  0.00

88 ناجح 525750525368420اسراء جبار محسن خلف221842265001 13  60.00

95 راسب 52590غ505760اكرام غالب حسن بردي221842265002 14  0.00

87 ناجح 586250545156418امنه محمد داخل نعمه221842265003 15  59.71

75 راسب 0غغغغ5054ايلف جبار عبد طعيمة221842265004 16  0.00

83 راسب 0غغغغ5153رويده علي عبد ا منشد221842265006 17  0.00

86 راسب 5373355450500ليلى أبراهيم طعيمه عبد221842265007 18  0.00

85 ناجح 516162595054422هبه محمد شريف شندول221842265010 19  60.29

87 ناجح 507066625061446ولء محمد شريف شندول221842265011 20  63.71
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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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الظافرون المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

265رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


