
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الصدرين المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

213رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 راسب 5434755067590قاسم م ضاحي م221621213016 1  0.00

70 راسب 4131505250350ابراهيم سهل حمدان سرحان221721213001 2  0.00

65 راسب 5040513050560احمد عدنان عبد الرضا مطرود221721213002 3  0.00

55 راسب 5037205150360حسين صالح سعدون رنحي221721213003 4  0.00

77 ناجح 536365635459434حسين صالح هادي حسن221721213004 5  62.00

58 راسب 508072580غ50حسين م عبد بدين221721213005 6  0.00

83 راسب 0غ63غ50غ50حكيم داود سلمان صخي221721213006 7  0.00

64 راسب 60500غ53غ50حميد حسن جابر عبود221721213007 8  0.00

80 ناجح 687969718078525خالد عوده جبر خضير221721213008 9  75.00

55 راسب 0غ50غ50غغرضا م ياسر خضير221721213009 10  0.00

80 راسب 5041505065500صلح نجاح مهدي حسين221721213010 11  0.00

84 راسب 575074620غ58ضرغام حميد زاهي ضامن221721213011 12  0.00

75 راسب 520غغ62غغعباس خميس عيسى عشه221721213012 13  0.00

77 راسب 510غ50506370علي خليل عزيز ثجيل221721213013 14  0.00

70 راسب 72500غ505459علي قاسم م ضامن221721213014 15  0.00

67 ناجح 536769686850442م صالح سعدون رنحي221721213016 16  63.14

62 راسب 50500غ50غغيوسف زايد حياوي حريز221721213017 17  0.00

81 راسب 5350225550570ايات عزيز داخل شذر221722213001 18  0.00

87 راسب 0غ5054505067زينب جاسم عبد الحسين عبد العباس221722213002 19  0.00

73 ناجح 515463668169457قاهره مانع محسن حمود221722213003 20  65.29
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