
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 الحكمة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

218رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 595050515764420سماح ماجد نجم عبد العزيز221622218006 1  60.00

50 ناجح 596653535080411احمد ستار عبد حسن221721218001 2  58.71

67 راسب 5029826050530حسن جبار داخل عياده221721218002 3  0.00

58 راسب 0غصفر296729%14حسين صباح حسن علي221721218005 4  0.00

69 ناجح 505574505750405صفاء سامي شناوه جبر221721218006 5  57.86

71 راسب 5032785059630عباس م جبار حسن221721218007 6  0.00

56 راسب 2132582151200علي عيسى كاظم عبد ا221721218008 7  0.00

55 راسب 5050773855500علي نعمه عبد الحسن عباس221721218009 8  0.00

71 راسب 70750غ50غصفركرار جليل هاني كمر221721218010 9  0.00

50 راسب 0%3456215014%17ليث حسين عطشان عبد الحسين221721218011 10  0.00

51 ناجح 565365506574414م عوده عطشان ذيخان221721218012 11  59.14

76 ناجح 505065505354398مرتضى شعلن غالي عباس221721218013 12  56.86

65 راسب 5036743150320ميثم الء مزهر حسن221721218014 13  0.00

78 ناجح 535264746750438اكتفاء بردان محسن سلمان221722218001 14  62.57

65 راسب 0%705067567817جنات م عبد ا غانم221722218003 15  0.00

74 راسب 5026703250540ريهام عادل كاظم خضير221722218004 16  0.00

74 ناجح 666372505969453زهراء صالح كريم صالح221722218005 17  64.71

65 راسب 4162633635500زينب حسن كريم صالح221722218006 18  0.00

78 راسب 5238655056660زينب علي دخيل عوده221722218007 19  0.00

58 ناجح 535086555550407سندس م مزهر دخيل221722218008 20  58.14

69 راسب 695063500غ50عذراء حبيب م ياسين221722218009 21  0.00

74 راسب 3959733270900غدير ماجد نجم عبدالعزيز221722218010 22  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



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 :2
ذي قار

ثانوية الحكمة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

218رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


