
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 حجر بن عدي المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

231رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5022505050520سلم عبد الحسن جعفر فريح221721231007 1  0.00

82 ناجح 585055667867456احمد راضي مركب جاسم221821231001 2  65.14

69 معيد 5534395065530احمد عباس طاهر محمد221821231002 3  0.00

82 ناجح 605057546757427جعفر خليل جعفر فريح221821231003 4  61.00

56 معيد 5436294059400حسين نجم عبد ا غلم علي221821231004 5  0.00

78 معيد 0صفر8062846790زين العابدين اركان علي هاشم221821231005 6  0.00

78 معيد 6629756581720ساجد اركان علي هاشم221821231006 7  0.00

80 ناجح 698486878382571طاهر جليل محسن شناوة221821231007 8  81.57

64 معيد 5230623779590طه كاتب لفته ليذ221821231008 9  0.00

79 معيد 0صفر5822532563عبد ا زهير حامد فريخ221821231009 10  0.00

صفر معيد 6050685383620علي طعمة جهاد ياسر221821231010 11  0.00

م معيد 0مممم21مغيث نعمة جهاد ياسر221821231011 12  0.00

87 ناجح 795969667768505مؤمل حسين صالح حمود221821231012 13  72.14

90 ناجح 725867757663501محمد شاكر جاسب كريم221821231013 14  71.57

87 معيد 6521733779650محمود سمير عبود لفتة221821231014 15  0.00

88 ناجح 635166538162464موسى حسن طاهر محمد221821231015 16  66.29

73 ناجح 645359505067416اسماء علي حنين جبير221822231001 17  59.43

68 معيد 6223332250420الء هاشم طاهر محمد221822231002 18  0.00

77 معيد 6436653961660تبارك صبيح سمير زبون221822231003 19  0.00

99 ناجح 628469867980559خديجة كاظم محمد سدخان221822231004 20  79.86

64 معيد 5524735981640رجاء نعمة طاهر محمد221822231005 21  0.00

50 معيد 35390%13%503215زهراء خليل جعفر فريح221822231006 22  0.00

74 معيد 5355405071500صفاء فاضل جواد فليفل221822231007 23  0.00

91 ناجح 735056646856458فاطمة عواد سمير زبون221822231008 24  65.43

83 ناجح 725571658983518مروة اركان علي هاشم221822231009 25  74.00

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 حجر بن عدي المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

231رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 معيد 6050363361400مريم علي طاهر محمد221822231010 26  0.00

صفر معيد 50560%57223112نورس صبيح سمير زبون221822231011 27  0.00

89 ناجح 725966597679500يقين عبد الصاحب محسن محمد221822231012 28  71.43
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


