
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 التعاون المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

224رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

66 ناجح 505161505054382وسن محمد جخيور عنيد221722224007 1  54.57

86 ناجح 787677737987556انور صباح كريم شمخي221821224001 2  79.43

73 معيد 6068680صفر5067حسين احمد عبد زوير221821224002 3  0.00

89 ناجح 648569696584525حسين جليل كاظم شهد221821224003 4  75.00

84 ناجح 648160626659476حسين عبد الصاحب عبد الحسن عداي221821224004 5  68.00

85 ناجح 637771645078488حمزة طالب كاظم ثامر221821224005 6  69.71

81 معيد 0صفر6570676674حمزة عبد الرحمن عبد الحسن عداي221821224006 7  0.00

89 ناجح 685469606976485رسول ليث فهد جرمد221821224007 8  69.29

70 ناجح 537250635072430ضياء صباح فاضل شريف221821224009 9  61.43

84 ناجح 596250645059428عباس جبار هادي معيدي221821224010 10  61.14

92 معيد 68740م587450علء احمد محارب مفري221821224011 11  0.00

87 معيد 6150750صفر5160علي محمد جليل مطشر221821224012 12  0.00

89 ناجح 707461526871485قاسم كاظم مسعد علي221821224013 13  69.29

94 ناجح 638275657779535كامل ابراهيم صالح سباهي221821224014 14  76.43

72 معيد 5059425454500محمد رحيم كريم عبد الحسين221821224015 15  0.00

91 ناجح 527167606172474مرتضى جليل جيجان مطوس221821224017 16  67.71

86 معيد 5257416455650مهدي محمد عبيد عواد221821224018 17  0.00

92 ناجح 839891808193618اسراء محمد خركان كاطع221822224001 18  88.29

90 معيد 8672690م7190ايات محمد كاظم بجاي221822224002 19  0.00

95 ناجح 728464717591552ايمان حيدر ياسر حمد221822224003 20  78.86

92 معيد 7269620صفر6369حوراء عبد العالي دخل خلف221822224004 21  0.00

78 معيد 3235660صفر5050رباب كاظم محمد سعيد221822224005 22  0.00

89 ناجح 759188607996578رسل سالم نعيمه عطيوي221822224006 23  82.57

86 ناجح 637575577069495زهراء عبد الصاحب ريسان عبد الحسين221822224007 24  70.71

89 معيد 7450500ثلث6168سجى حسن عبد صالح221822224008 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 التعاون المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

224رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 817368855576527يقين ستار جبار كاظم221822224009 26  75.29
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


