
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 الطف المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

274رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

62 راسب 0غغغغ5252سامي هليل محيسن عبود221841274003 1  0.00

92 راسب 0غ7085غ8071عباس هادي مطرود نعيمه221841274005 2  0.00

79 راسب 0غغغغ74غعلي سلم مهاوش زغير221841274006 3  0.00

100 ناجح 97100979396100683علي عدنان اطريم فرج221841274007 4  97.57

غ راسب 0غغغغغغفارس رياض ابراهيم عبد الحسن221841274008 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغكاظم حبيب كاطع لهمود221841274009 6  0.00

85 راسب 8885680غغ67كرار أمير حسن بردان221841274010 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى مبارك حامد مطشر221841274012 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغمعتز تركي فرهود فرحان221841274013 9  0.00

82 راسب 0غغغغغغهشام جمعة ادرول خضر221841274014 10  0.00

87 راسب 5978690غ6967هيثم سعد حضار جاسم221841274015 11  0.00

غ راسب 50510غ55غ70ازهار جواد كاظم مانع221842274001 12  0.00

غ راسب 80890غغ8382اشواق وليد زويد خليف221842274002 13  0.00

79 راسب 6363622850570اقبال ابراهيم خليف سهر221842274003 14  0.00

79 راسب 500غغغ6364الء خلف فرحان دنيف221842274004 15  0.00

84 راسب 64580غ777673بتول فاخر بدر شمخي221842274005 16  0.00

غ راسب 7590575775730رواء جميل فرحان عبود221842274006 17  0.00

90 راسب 8276592836580ساره رحيم عطيه اشنيدخ221842274007 18  0.00

غ راسب 0غغغغ7783غفران كامل نجم مظلوم221842274008 19  0.00

84 راسب 870غغ888792مريم حسن ساهي فجر221842274009 20  0.00

69 راسب 6860542954500نجلء خلف فرحان دنيف221842274010 21  0.00

84 ناجح 768486748894586نوال كريم اعبيد وداي221842274011 22  83.71

95 ناجح 858587587384567وسن ساجت اعبيد وداي221842274013 23  81.00

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 الطف المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

274رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


