
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

2017/2016

المدرســــــــة :

274رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 92999994100100679جوده مزهر حسن ضايف221741274001 1  97.00

97 ناجح 687665828395566حسن حياوي علي داود221741274002 2  80.86

97 ناجح 94100999399100682حسين صبري بدر شمخي221741274003 3  97.43

85 معيد 0صفرصفر74صفر7568حسين فضيح شذر عليوي221741274004 4  0.00

94 معيد 7579730م7176رضا نعيم عبود عباس221741274005 5  0.00

84 ناجح 768384918783588سلم مزهر حسن ضايف221741274006 6  84.00

92 ناجح 769390919983624عباس عبد الحسن عطشان عيدان221741274007 7  89.14

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرعلي سلم مهاوش زغير221741274008 8  0.00

94 ناجح 888993909186631عمران فائز طعمان نايف221741274009 9  90.14

92 معيد 660صفر85م7771م منذر لفته بردان221741274010 10  0.00

82 معيد 500صفر523453صفرمراد جبار فرحان دنيف221741274011 11  0.00

70 معيد 0صفر3440صفر6550اقبال ابراهيم خليف سهر221742274001 12  0.00

82 معيد 580صفر63صفر5076رواء جميل فرحان عبود221742274002 13  0.00

91 معيد 0صفرصفر74787978زهراء سلمان مسير وثيج221742274003 14  0.00

86 معيد 0صفر51م686959ساره رحيم عطيه اشنيدخ221742274004 15  0.00

85 ناجح 807382739085568ساهره مراد كاظم مانع221742274005 16  81.14

90 معيد 0صفر9084م8278فاطمه نعيم عوده حمزه221742274006 17  0.00

86 معيد 740صفرصفر775987نوال كريم اعبيد وداي221742274007 18  0.00

90 معيد 0صفر6951593365هجران محسن كامل مصطاح221742274008 19  0.00

82 معيد 0صفرصفرصفر655178وسن ساجت اعبيد وداي221742274009 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الطف المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

274رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


