
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 الفرقان المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

263رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

59 ناجح 595055505050373ابراهيم فائق بداي علي221851263001 1  53.29

70 ناجح 675057505051395اسعد مهدي عباس عطيه221851263002 2  56.43

54 راسب 0غ38غ50غ54حسام حاتم كريم حميد221851263003 3  0.00

61 ناجح 545376545750405حسن نور ياسر موسى221851263004 4  57.86

71 ناجح 535087585053422حسين عواد لفته حمد221851263005 5  60.29

68 راسب 5050505136500رسول عدنان منخي علي221851263006 6  0.00

72 ناجح 576261595077438ساجد سعيد رويان رضا221851263008 7  62.57

67 راسب 5250805438560عادل جليل وشك علي221851263009 8  0.00

73 راسب 816056610غ62عبد الجليل فليح مهدي رضا221851263010 9  0.00

71 راسب 5050685241500علي شنين لفته معارك221851263012 10  0.00

64 راسب 3850505021290كاظم حسن ياسين حمود221851263013 11  0.00

50 راسب 5030525038500محمود نعيم سامي داشر221851263014 12  0.00

60 راسب 5550505038500مرتضى فالح عذافه كيطان221851263015 13  0.00

75 ناجح 656973645173470مرتضى كاظم عبد العالي رضا221851263016 14  67.14

66 راسب 0غ815050غ58منتظر فالح عذافه كيطان221851263017 15  0.00

55 راسب 0غغغغغ50نوري صباح عيسى كلص221851263018 16  0.00

84 ناجح 7910096888490621اثمار جبار بهلول جلل221852263001 17  88.71

82 راسب 5758735042500احلم جبار فليح حسن221852263002 18  0.00

90 ناجح 769288578558546خديجه جبار خلف محمد221852263003 19  78.00

65 راسب 5051525042590دعاء محمد علي ظنون221852263004 20  0.00

91 راسب 5650795142540رباب صادق مهدي صالح221852263005 21  0.00

86 راسب 5753683856520رغد جاسم شامي حمود221852263006 22  0.00

90 راسب 6261704150680فاطمه جبار حسين ظنون221852263008 23  0.00

86 ناجح 817698805862541فاطمه حسن عبد ربيع221852263009 24  77.29

65 راسب 330غغ543767وجدان عباس حسن حمود221852263011 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
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التسلسل

2018/2017
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