
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 عقية بن نافع المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

266رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 ناجح 625053506262425غزوان عمران عبد العالي موسى221751266021 1  60.71

74 راسب 5550643550500ألم فاخر حسين كاظم221752266001 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد جاسب كاظم حلبوص221851266001 3  0.00

92 ناجح 726477547359491باهر شنور هادي دلي221851266003 4  70.14

83 راسب 5335655050650حسن حميد سعدون طلب221851266004 5  0.00

غ راسب 0غغغغغ53حسن عويز محمد شلكه221851266005 6  0.00

91 ناجح 506190525370467حسين احمد ابراهيم ياسر221851266006 7  66.71

84 راسب 0غغغ70غ58حيدر ناظم علي حسن221851266007 8  0.00

غ راسب 0غغغغغ50خليل برهان ناصر حسين221851266008 9  0.00

غ راسب 0غغغ76غ55رياض حمود قاسم جباره221851266009 10  0.00

90 ناجح 768391879385605ساجد عبد المير ونان عجه221851266010 11  86.43

100 ناجح 747194658092576سعد ثامر سعدون حتيرش221851266011 12  82.29

90 ناجح 575992556376492سعيد حميد جابر صالح221851266012 13  70.29

75 راسب 0غغغ61غغعباس عبد جمعه مطر221851266013 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس مجيد حميد عنكوش221851266014 15  0.00

غ راسب 0غغغ60غ50عبد الرحمن ستار هادي دلي221851266015 16  0.00

93 راسب 5050670غ6236عصام جليل فليفل كركوش221851266016 17  0.00

91 راسب 720سبع62398360علي حميد مطير جابر221851266017 18  0.00

86 ناجح 818477667175540علي عبد الحسن شبوط علي221851266018 19  77.14

82 راسب 5550593227500علي غني عبد الصاحب عجيل221851266019 20  0.00

77 راسب 6138552050500محمد صبيح زرينخ عبيد221851266021 21  0.00

79 راسب 0غغغ50غ50محمد عودة غانم عجه221851266022 22  0.00

غ راسب 950غ65غ96غمنتظر رحيم طاهر صالح221851266023 23  0.00

81 راسب 0غغغغغغمنتظر ناصر حسين كاظم221851266024 24  0.00

79 راسب 5931605050690ثريه جبار شكاكي ضاحي221852266001 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية عقية بن نافع المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

266رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 0غ5050غغ66دعاء كريم طاهر صالح221852266002 26  0.00

80 راسب 0غغغ50غغرسل لطيف محمد علي221852266003 27  0.00

94 ناجح 906986506386538زينب مسلم زرينخ عبيد221852266004 28  76.86

76 راسب 5420665034500عتاب ثجيل مرزوك رداد221852266006 29  0.00

84 راسب 0غغغ65غ52هاجر محمد دخيل دهيرب221852266007 30  0.00

83 راسب 500غ585874غهناء عدنان رشاك يوسف221852266008 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


