
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

2017/2016

المدرســــــــة :

263رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

89 معيد 5651375928400اثير جاسم شامي حمود221751263002 1  0.00

79 ناجح 665070747259470احمد عواد جاسم حميد221751263003 2  67.14

76 معيد 240م3233م37امجد عباس حسن حمود221751263005 3  0.00

72 معيد 3923355936260حسن نور ياسر موسى221751263007 4  0.00

77 معيد 506027400%5117حسين عواد لفته حمد221751263009 5  0.00

59 معيد 0صفر405724عشر35سجاد جاسم صيوان م221751263012 6  0.00

78 معيد 5050505050360سجاد كاظم علي ظنون221751263013 7  0.00

81 معيد 506365500صفر50عباس خلف نمر راضي221751263015 8  0.00

79 معيد 750م7380صفر74عبد المهدي رسول عبد الحسين ياسر221751263016 9  0.00

88 معيد 52410صفر503359علء نجم وداي علي221751263017 10  0.00

78 معيد 0م%395013م50علي شنين لفته معارك221751263018 11  0.00

90 معيد 0صفر5237715750محمود علي عبد الحسين م221751263020 12  0.00

85 معيد 35520صفر565955مرتضى حسن ياسين حمود221751263022 13  0.00

69 معيد 550%3426385014مصطفى ستار ياسين سعدون221751263024 14  0.00

66 معيد 535060650%5018نور عدنان منخي علي221751263025 15  0.00

84 معيد 5039645650500هيثم احمد نمر راضي221751263027 16  0.00

87 معيد 0م5027725150وسام حسين لمي حمود221751263028 17  0.00

72 معيد 5029545039570اثار ثامر خلف م221752263001 18  0.00

86 معيد 35410م503868خديجه صادق فاضل فاخر221752263002 19  0.00

66 معيد 0صفر555837%3419دعاء م علي ظنون221752263003 20  0.00

91 معيد 0صفر586838م57سناء صبار خلف م221752263004 21  0.00

84 معيد 0صفرصفر50417561نور عباس هادي مطشر221752263005 22  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


