
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

2017/2016

المدرســــــــة :

265رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

65 راسب 0غغغغغغاحمد طعيمه عبد طعيمه221741265001 1  0.00

72 راسب 376050500%5019احمد كمال عبد الرضا شنان221741265002 2  0.00

85 راسب 755259730غ70بسيم م مزعل حميد221741265003 3  0.00

84 ناجح 506365595063434جاسم م مزعل حميد221741265004 4  62.00

91 راسب 5060565036650جعفر جاسم م وكح221741265005 5  0.00

70 راسب 5050346150630حسين جبار محسن خلف221741265006 6  0.00

74 راسب 0غغغغغغحسين رحمن عبد الحسين ساجت221741265008 7  0.00

75 راسب 5034544038620حسين عواد سعدون عواد221741265009 8  0.00

83 راسب 50500غ5950غحسين كاظم جهيد خليفة221741265010 9  0.00

92 راسب 500غغ69غ76سجاد ستار جبار خضير221741265011 10  0.00

86 راسب 60800غ696983صفاء ريحان صالح ضيدان221741265013 11  0.00

85 راسب 2526620%565019عباس قاسم مجيد عجيل221741265014 12  0.00

69 راسب 0غغغغغغعلي احمد حسن جبير221741265016 13  0.00

74 راسب 500غ50غغغعلي ثجيل عاتي حالوب221741265017 14  0.00

67 راسب 0غغغغغغعلي م سلمان جبر221741265018 15  0.00

65 راسب 0غغغغغ50عماد جبار كاظم حرب221741265019 16  0.00

84 راسب 0غغغغغغمصطفى مزعل حبيب وذيح221741265022 17  0.00

79 راسب 0غغ50غغغاسراء جبار محسن خلف221742265001 18  0.00

81 راسب 0غغغغغ50امنة م داخل نعمه221742265002 19  0.00

78 راسب 620غ59غغ51حوراء علي داخل جبر221742265003 20  0.00

86 راسب 5751645037770رنا حسين ناصر حسين221742265004 21  0.00

91 ناجح 755879507069492زينب جبار محسن خلف221742265005 22  70.29

91 ناجح 505850505057406شيماء كاظم جهيد خليفة221742265006 23  58.00

84 ناجح 647260506764461فاطمة كاظم جهيد خليفة221742265009 24  65.86

70 راسب 0غغغغ50غليلى ابراهيم طعيمة عبد221742265010 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الظافرون المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

265رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 610غ63غ5756مثال كامل عبيد محسن221742265011 26  0.00

92 راسب 5354505029530مريم م داخل نعمه221742265012 27  0.00

71 راسب 5650523428590هبة م شريف شندول221742265013 28  0.00

54 راسب 500%5050212618ولء م شريف شندول221742265014 29  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


