
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 العرفان المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

253رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 0غ50غ63غ50جعفر صلح ديوان كشيش221851253002 1  0.00

84 راسب 500غغ79غغحاتم عبد الكريم صيهود مهوس221851253003 2  0.00

97 ناجح 637283746285536حسن عبد ا لزم عبد الكريم221851253004 3  76.57

95 ناجح 605085805568493حمزه راجي حسن منصور221851253005 4  70.43

غ راسب 51560غ505068حيدر رسول مظلوم باهض221851253006 5  0.00

96 راسب 83830غ83غ77رسول باقر عوده ساجت221851253007 6  0.00

100 ناجح 757086717687565علي طالب عبد ا عبد الحسن221851253010 7  80.71

92 ناجح 506059755078464علي عبد ا لزم عبد الكريم221851253011 8  66.29

غ راسب 0غغغ77غ56كرار محمد كاظم عبد علي221851253013 9  0.00

99 ناجح 788689876096595أديان ستار صبيح حسين221852253001 10  85.00

غ راسب 0غغغغغ54اسراء شريف كامل كريم221852253003 11  0.00

91 راسب 0غ7367795651انوار ماجد شاكر خضير221852253004 12  0.00

94 راسب 0غغ53غ6562حوراء جاسم عباس سوادي221852253005 13  0.00

94 راسب 0غ50غ85غ75دعاء عبد الحسين سالم شهيب221852253006 14  0.00

94 ناجح 788091766862549زينب علء عامر هلل221852253007 15  78.43

89 راسب 0غغ65غ6656زينب محمد خماط عبود221852253008 16  0.00

75 ناجح 565068506050409شفاعه عبد الرضا عبد علي مويرد221852253009 17  58.43

92 راسب 600غ71415271شيماء ذياب عبد الحسين محسن221852253010 18  0.00

97 راسب 0غ675150غ69غدير خالد وارد حمود221852253011 19  0.00

83 راسب 0غغغغغغهدى حنون عبيد سكران221852253012 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

ثانوية العرفان المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

253رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


