
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 القتدار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

220رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 ناجح 505059525059388يونس رحيم كريم عجيمي221521220017 1  55.43

70 ناجح 605065505850403احسان م عجيمي جابر221621220002 2  57.57

75 ناجح 525688627069472احمد بشار بهدول كاظم221721220001 3  67.43

65 ناجح 505074506050399احمد عطيه معيش طوكان221721220002 4  57.00

75 ناجح 726286536851467حميد رحم حمود رفيع221721220005 5  66.71

85 راسب 5342876272680حيدر سمير عناد عبيد221721220006 6  0.00

50 راسب 5638703261500راضي معتكر سرحان عطوان221721220007 7  0.00

72 ناجح 535084565454423رسول عثمان عامر عواد221721220008 8  60.43

55 راسب 0غغغ57غغسجاد غانم حامد رفيع221721220010 9  0.00

77 راسب 6139745063560عباس جبار صبر جعاز221721220011 10  0.00

74 ناجح 505692755451452علي رحيم كريم عجيمي221721220012 11  64.57

68 راسب 5050837258320علي ساجت شخير يوسف221721220013 12  0.00

75 ناجح 575061826150436علي م عجيمي جابر221721220014 13  62.29

58 راسب 5029663550220عواد خلف م رفيع221721220015 14  0.00

65 راسب 0غ61غ56غغمجيد قاسم حامد رفيع221721220017 15  0.00

73 راسب 5538817060550م قاسم فضاله معارج221721220018 16  0.00

67 راسب 5033644153500مختار م ظلل فهد221721220019 17  0.00

77 ناجح 505050545050381هادي حسين كطان رحيم221721220020 18  54.43

74 راسب 5023562950540أسيا ظاهر صبح حسين221722220001 19  0.00

75 ناجح 565052675050400الهام منعم دخيل خليف221722220002 20  57.14
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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 القتدار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

220رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


