
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 الوثبة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

056رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 626185627768501احمد حسن منصور حسين221821056001 1  71.57

94 ناجح 507162726272483احمد كامل بردان كرمود221821056002 2  69.00

94 ناجح 585481638479513حسن حاكم جبير عويد221821056003 3  73.29

م معيد 0ممممممحسن حميد ناصر حسين221821056004 4  0.00

67 معيد 40390صفر3339صفرحسن علي دريول عباس221821056005 5  0.00

68 معيد 35250أربعصفر%17صفرحسين صباح جبر زراك221821056006 6  0.00

86 معيد 0صفر3877647064حسين عايد حميد صكر221821056007 7  0.00

64 معيد 5024272362250سجاد رحيم عبود عباس221821056008 8  0.00

50 معيد 36282650310صفرسلم فليح عبد خريبط221821056009 9  0.00

78 معيد 7051600صفر5040ضياء كريم عبود عباس221821056010 10  0.00

74 معيد 5964600صفر5429ضياء محمد راضي حسين221821056011 11  0.00

76 معيد 5038503774320علي خضير كاطع عبد221821056012 12  0.00

79 معيد 5050655056390علي صالح مجيلي مردان221821056013 13  0.00

82 معيد 58565062500صفرعلي عذاب طرار مطير221821056015 14  0.00

69 معيد 64390صفر4150صفرعلي عواد حربي عطب221821056016 15  0.00

75 معيد 5043503169420عمار علوان حمود دويج221821056017 16  0.00

76 معيد 5040506069550محمد اسماعيل حيال حسان221821056018 17  0.00

88 ناجح 575567647664471محمد حسين هويدي جازع221821056019 18  67.29

91 معيد 6075680صفر58صفرمحمد كامل مجبل زبيدي221821056020 19  0.00

73 معيد 5533565768570محمد مهدي علي هويدي221821056021 20  0.00

72 معيد 5061520صفر5050مرتضى فريق هادي عوفي221821056022 21  0.00

82 ناجح 556573566264457مصطفى حسين دريول عباس221821056023 22  65.29

71 معيد 5955564059560وسام نوري مالح سبود221821056024 23  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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