
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 دار الندوة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 ناجح 506150505051391وسام علي خويفج عطيه221521225042 1  55.86

54 راسب 675073500غ50خير ا لهمود مطشر فايح221621225010 2  0.00

87 ناجح 506576505460442امجد زغير ميس فايح221721225001 3  63.14

78 راسب 560غغ78غ53تحسين غازي عويد هبهوب221721225002 4  0.00

72 ناجح 505581657189483حسام علي خويفج عطيه221721225003 5  69.00

62 ناجح 505068505050380حسن اركان ريسان عطشان221721225004 6  54.29

63 راسب 0غ795055غغحسن ضاحي هبهوب فجر221721225006 7  0.00

50 راسب 5035623350530حسن هادي نعمه عبد علي221721225007 8  0.00

86 ناجح 637492506663494ذو الفقار ستار محسن سعيد221721225012 9  70.57

66 راسب 0غ705055غ58رشيد حميد كاظم هداد221721225013 10  0.00

76 ناجح 748274707368517سجاد رياض حسين عبد الرضا221721225014 11  73.86

71 راسب 5050505050380سجاد مهدي عبيد عداي221721225017 12  0.00

78 ناجح 515869605669441شذر لفته عنيد علي221721225018 13  63.00

84 ناجح 505068505250404عادل فاضل ضباب منخي221721225019 14  57.71

71 راسب 826052690غغعبد المير م لفته حسين221721225020 15  0.00

83 ناجح 605986587055471عبد الرحمن حسين لفته حسين221721225021 16  67.29

64 ناجح 505068505250384علء حسين عبد مطلق221721225022 17  54.86

غ راسب 0غغغغغغعلي حمود ريسان منصور221721225023 18  0.00

56 راسب 57590غ87غغعلي كاظم لفته حسين221721225026 19  0.00

74 راسب 0غ5056696550مالك جبل هبهوب فجر221721225028 20  0.00

غ راسب 62730غ76غ50محسن ابراهيم عبد راضي221721225029 21  0.00

69 راسب 50500غ86غ50محسن حامد دخينه جغيبل221721225030 22  0.00

79 راسب 0غ65غ93غ63محسن هويدي صكبان سالم221721225031 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغم ماجد فهد عويد221721225032 24  0.00

63 راسب 5051733651500م محسن علي منشد221721225033 25  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 دار الندوة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

80 راسب 50500غ64غ56م محسن كريم عطيه221721225034 26  0.00

85 ناجح 665081635668469مرتضى هلل عبيد ثويني221721225035 27  67.00

76 راسب 3150655054550مصطفى جاسم عبد حسن221721225036 28  0.00

69 راسب 50500غ67غ56مقتدى حسن فندي عزيز221721225037 29  0.00

76 ناجح 625085506451438منتظر ستار محسن سعيد221721225038 30  62.57

77 ناجح 586777506953451منتظر غانم دخان سالم221721225039 31  64.43

89 ناجح 595078726560473مهند ثامر هليل صخي221721225040 32  67.57
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


