
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 تل الزعتر المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

227رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 505051505664393حسن فلح حسن حرجان221721227007 1  56.14

66 ناجح 615050545050381أبراهيم عادل منشد خزعل221821227001 2  54.43

79 معيد 5036745365700اثير عبد الحكيم عيال حبيب221821227002 3  0.00

79 معيد 5565500صفر5541احمد حسين كاظم جبير221821227003 4  0.00

68 معيد 3950396865540ازهر عدنان مزهر طالب221821227004 5  0.00

73 ناجح 526462507162434اسامة عبد المير مظلوم حسين221821227005 6  62.00

59 معيد 5036515064550ايهاب جليل عايد علي221821227007 7  0.00

81 معيد 5270640م5026جعفر حسين رحيم زاجي221821227008 8  0.00

85 معيد 5330506668600رحمن خشن مغامس غثيث221821227009 9  0.00

66 معيد 3550295038500سجاد حسن هادي عبد221821227010 10  0.00

79 معيد 5021623966660ضياء جابر عفريت رباع221821227012 11  0.00

74 ناجح 505050576065406عباس حموده سعدون عبد الرضا221821227013 12  58.00

81 ناجح 606574547066470عقيل جليل كاظم برهان221821227014 13  67.14

87 ناجح 566162687664474علي حسين جواد كاظم221821227015 14  67.71

80 معيد 3729303553390علي حسين علي عباس221821227016 15  0.00

56 معيد 5030275039390علي عهد عبد علي مجيد221821227018 16  0.00

72 معيد 4025505352500علي مالك حسن حسين221821227019 17  0.00

76 ناجح 505050505350379علي ناجي كاظم حسن221821227020 18  54.14

65 معيد 63620م502133فراس كاظم عباس حسين221821227021 19  0.00

70 معيد 5033255651500محمد ستار شنشول عبد الحسين221821227022 20  0.00

76 معيد 5050255050590محمد عبد الحسين ر شديد221821227024 21  0.00

71 معيد 5055586255370مخلد علي هديد خزعل221821227026 22  0.00

68 معيد 5038283642600مصطفى جبار سالم جابر221821227027 23  0.00

77 معيد 5250204050640مصطفى حسين فهد خربيط221821227028 24  0.00

77 معيد 5034415066600مصطفى ماجد حميد عبد الحسن221821227029 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 تل الزعتر المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

227رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 5050395053680ناصر حسين علوان ناصر221821227030 26  0.00

74 معيد 560صفر5260م50يوسف علي جبار مزيعل221821227031 27  0.00

81 ناجح 555161686161438استبرق ستار عباس محمد221822227001 28  62.57

86 ناجح 536562785668468حوراء عبد العباس فاضل عليوي221822227002 29  66.86

85 معيد 6350503862610دعاء نبيل لطيف ناصر221822227003 30  0.00

91 ناجح 717878897886571رسل حازم فرعون حميدي221822227004 31  81.57

91 ناجح 675855657971486زينب علي رشاش خيون221822227005 32  69.43

71 معيد 6865364168610فاطمه فاضل جاسم عبد ا221822227006 33  0.00

79 ناجح 615563517365447نور عادل ناعم خليف221822227007 34  63.86
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


