
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

2018/2017

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 ناجح 505065505455400مصطفى جاسم عبد حسن221721225036 1  57.14

64 معيد 5040425851500باقر كامل ثجيل ليذ221821225002 2  0.00

73 معيد 4051623871880تحسين غازي عويد هبهوب221821225003 3  0.00

67 معيد 5039595065540حسن ضاحي هبهوب فجر221821225004 4  0.00

61 معيد 605050640%5019حسن عبد صافي حتاي221821225005 5  0.00

56 معيد 3650533940500حسين عبد علي جوار ثجيل221821225006 6  0.00

70 ناجح 576359695073441حسين كامل جابر نعمان221821225007 7  63.00

75 معيد 5054594267500حسين ناصر حسين ثجيل221821225008 8  0.00

75 ناجح 515262756973457رشيد حميد كاظم هداد221821225009 9  65.29

80 ناجح 607461725278477عباس مجيد شهد عويد221821225010 10  68.14

82 ناجح 585366746972474عباس مهدي عبيد عداي221821225011 11  67.71

74 ناجح 575879788472502عبد المير محمد لفته حسين221821225012 12  71.71

86 معيد 0م6152625067علي حمود ريسان منصور221821225014 13  0.00

87 معيد 7278790صفر5558علي سهيل دخان سالم221821225015 14  0.00

74 ناجح 565072628578477علي كاظم لفته حسين221821225016 15  68.14

72 ناجح 746668907051491علي كريم كاظم عكاب221821225017 16  70.14

80 ناجح 848376897974565كرار حسين عبد مطلق221821225018 17  80.71

86 ناجح 516564598050455مالك جبل هبهوب فجر221821225019 18  65.00

68 ناجح 585053507061410محسن حامد دخينه جغيبل221821225020 19  58.57

98 ناجح 715073797372516محسن هويدي صكبان سالم221821225021 20  73.71

90 ناجح 826677767280543محمد جواد كاظم ناهي221821225022 21  77.57

73 معيد 5050505752360محمد حسين عبودي حرز221821225023 22  0.00

80 ناجح 626464666657459محمد محسن كريم عطيه221821225024 23  65.57

84 ناجح 646278617660485مصطفى رحيم ساجت طلب221821225025 24  69.29

64 معيد 50200مصفر5050مصطفى علي سنيد جابر221821225026 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

2018/2017

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

59 معيد 4257333950540مهند خالد دعداع فرحان221821225027 26  0.00

56 معيد 5751670صفر5950ناصر ناظم ابيد خريخت221821225028 27  0.00

74 ناجح 506155665666428وسام سلمان باجي شذر221821225029 28  61.14

المشاركون

28 
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الناجحون

نسبة النجاح

27 

27 

 88.89

27 

24 

27  2726 27 26 0 

24 22 22 26 24 0 

 88.89 81.48 84.62 96.30 92.31 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


