
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

2018/2017

المدرســــــــة :

218رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 معيد 3821505074500حسين جليل ريحان عبد الحسين221821218002 1  0.00

68 ناجح 505057578650418حسين صباح حسن علي221821218004 2  59.71

90 معيد 3536505081500علي عيسى كاظم عبد ا221821218009 3  0.00

81 ناجح 565064638274470علي محسن كاظم حيدر221821218011 4  67.14

91 معيد 3538507689520كرار جليل هاني كمر221821218012 5  0.00

59 معيد 2235303150360ليث حسين عطشان عبد الحسين221821218013 6  0.00

90 معيد 746072860صفر69محمد رحيم سبتي عباس221821218014 7  0.00

80 معيد 4157505276500ميثم الء مزهر حسن221821218016 8  0.00

86 ناجح 646367776551473اسماء قاسم جمعه حاشوش221822218001 9  67.57

62 معيد 58340%51273219حنين خضير عطيه هيونطه221822218003 10  0.00

م معيد 0م5032355272رؤى جليل مصحب خضير221822218004 11  0.00

75 معيد 6230514067500ريهام عادل كاظم خضير221822218005 12  0.00

66 معيد 2550560%313415زهراء جاسم هاشم محمد221822218006 13  0.00

83 ناجح 556354655155426زهراء لطيف كاظم حيدر221822218007 14  60.86

58 معيد 5357395062500زينب حسن كريم صالح221822218008 15  0.00

64 معيد 3561400صفر5033زينب رياض محمد ياسين221822218009 16  0.00

65 معيد 4125232250500زينب قاسم هاشم محمد221822218010 17  0.00

84 ناجح 658363736870506ساره صيوان دوخي وساك221822218011 18  72.29

73 ناجح 555075618460458عذراء حبيب محمد ياسين221822218012 19  65.43

57 معيد 3435312867340فاطمه عيسى كاظم عبد ا221822218014 20  0.00

89 معيد 5381720صفر3739نور علي نجم عبد العزيز221822218015 21  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

2018/2017

المدرســــــــة :

218رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


