
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

2018/2017

المدرســــــــة :

213رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 ناجح 505050506550395صلح نجاح مهدي حسين221721213010 1  56.43

78 معيد 740م759293ماحمد رزاق شاطي زغير221821213001 2  0.00

84 ناجح 605481507259460احمد عدنان عبد الرضا مطرود221821213002 3  65.71

68 ناجح 605756885975463حسين محمد عبد بدين221821213003 4  66.14

68 ناجح 666450676960444حكيم داود سلمان صخي221821213004 5  63.43

71 ناجح 718771886370521حميد حسن جابر عبود221821213005 6  74.43

86 معيد 78640صفر6387محيدر علي شاطي زغير221821213006 7  0.00

73 معيد 5037636450640رضا محمد ياسر خضير221821213007 8  0.00

85 ناجح 625078826757481سجاد جليل سعدون عواد221821213008 9  68.71

64 معيد 3255500صفر50مسجاد حيدر عبد الحسين عبد العباس221821213009 10  0.00

77 معيد 38823882540مسجاد علي عبد الحسين خليف221821213010 11  0.00

88 ناجح 736686907679558ضرغام حميد زاهي ضامن221821213011 12  79.71

69 ناجح 546182566666454عباس خميس عيسى عشة221821213012 13  64.86

63 معيد 50392552530صفرعزيز ناصر عزيز ناصر221821213013 14  0.00

91 ناجح 617487937278556علي خليل عزيز ثجيل221821213014 15  79.43

85 ناجح 576370507067462علي قاسم محمد ضامن221821213015 16  66.00

76 ناجح 685759667062458كرار عبد المحسن عبد الرزاق عبد العباس221821213016 17  65.43

74 ناجح 755080867371509مجتبى محمد فليح عبد العباس221821213017 18  72.71

65 معيد 59550صفر522650محمد صالح عبد فزع221821213018 19  0.00

75 معيد 9482750صفر6678منتظر حسين هاشم محمد221821213019 20  0.00

40 معيد 0صفر5040505064منتظر نجاح مهدي حسين221821213020 21  0.00

62 معيد 3431503761500يوسف زايد حياوي حريز221821213021 22  0.00

90 ناجح 849588939788635تبارك شاكر شاطي زغير221822213001 23  90.71

93 ناجح 859592709179605حوراء حميد خلف جبير221822213002 24  86.43

83 ناجح 818281837385568زينب ابراهيم عثمان طعمة221822213003 25  81.14

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 الصدرين المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

213رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 ناجح 798470878679560زينب جاسم عبد الحسين عبد العباس221822213004 26  80.00

88 معيد 720صفر79صفر7883زينب علي هاشم محمد221822213005 27  0.00

72 معيد 3853660صفر5564فاطمة قاسم عبد الحسين عبد العباس221822213006 28  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


