
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 الثوار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

226رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 ناجح 555063505050391عباس كاظم صيهود شدود221721226009 1  55.86

71 ناجح 565060676172437احمد كريم جابر جوده221821226003 2  62.43

66 معيد 0صفر41506158ماحمد هادي هاني ياسر221821226004 3  0.00

76 معيد 6760760صفر3952اركان محمد كاظم سعد221821226005 4  0.00

صفر معيد 5850657660730جاسم ساجت رداد عاشور221821226007 5  0.00

100 معيد 770م75668362حسين علي حسين طلع221821226008 6  0.00

87 ناجح 715582716684516حكيم لفته جواد كاظم221821226009 7  73.71

70 معيد 50780صفر635860سجاد احمد منصور لفته221821226010 8  0.00

75 ناجح 645682965287512سجاد سليم عبد عباس221821226011 9  73.14

92 ناجح 767973966887571عبد الرزاق خالد خلوهن مديخيل221821226013 10  81.57

75 ناجح 527452696273457عقيل احمد غندوب جنديل221821226014 11  65.29

78 ناجح 578156595066447علي احمد غندوب جنديل221821226015 12  63.86

85 معيد 750م59503274علي جولن شاطي فيروز221821226016 13  0.00

57 معيد 5034675055570علي قحطان كامل عبد221821226017 14  0.00

76 معيد 54730صفر675268لؤي قاسم ياسر لفته221821226018 15  0.00

61 معيد 4126325150700مؤيد رعد عواد عبد ا221821226019 16  0.00

76 ناجح 565172636672456ماجد جبار حمود ضاحي221821226020 17  65.14

74 معيد 6939688764640محمد ربيع جابر راشد221821226021 18  0.00

63 ناجح 505250636262402محمد عاصي خير ا لفته221821226022 19  57.43

65 ناجح 515050585772403محمد كامل جواد كاظم221821226023 20  57.57

86 ناجح 646577667575508مرتضى شاكر مهدي جاسم221821226024 21  72.57

50 معيد 5135536455650مصعب عباس عبد ا نافل221821226025 22  0.00

69 معيد 5050563654610منذر عامر عبد ابراهيم221821226026 23  0.00

63 معيد 5025503567730ناطق صابر قاسم سماري221821226027 24  0.00

72 معيد 5124605550700يوسف نزار جمعة ناهي221821226028 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 الثوار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

226رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

96 معيد 0صفر8178975682فاطمة نوري عاصي مداح221822226001 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


