
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 الجاحظ المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

238رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

59 معيد 3835378438400اسعد عذاب رخيص عبود221821238002 1  0.00

50 معيد 5026385950500جعفر خزعل مطشر عفريت221821238004 2  0.00

64 معيد 5031376750370حسام محيي عوفي علي221821238005 3  0.00

73 ناجح 546350768261459حسن علي شريف شاهين221821238006 4  65.57

56 معيد 3258406450500حسن محمد كريم راهي221821238007 5  0.00

55 معيد 516352410م50حيدر ضياء كريم وثيج221821238009 6  0.00

59 معيد 4037507552330ذوالفقار محمد نتيش حسن221821238010 7  0.00

77 معيد 5027547750500رضا صيوان رضا حسن221821238011 8  0.00

53 ناجح 595063655855403سجاد حسين جثير حمود221821238012 9  57.57

59 معيد 5024325857500شهاب احمد صبيح ضيدان221821238013 10  0.00

53 معيد 5350555867260عباس جبار حميد بعنون221821238015 11  0.00

61 معيد 5032275650500عباس جواد عواد جايان221821238016 12  0.00

85 ناجح 715063787450471عباس علي بشير حمود221821238017 13  67.29

70 معيد 7250368064550فاضل غالب كاظم محيسن221821238020 14  0.00

66 معيد 5036505951510مصطفى خزعل مطشر عفريت221821238021 15  0.00

75 ناجح 505350725050400موسى خزعل مطشر عفريت221821238022 16  57.14

88 معيد 5824627966530ناصر لفتة علي سلمان221821238023 17  0.00

78 معيد 3337297539390هيثم عبد العظيم ارحيم ياسين221821238024 18  0.00

81 معيد 5828425650510مريم رحمن كاظم ناصر221822238001 19  0.00

87 معيد 6638507854540هدى علء كريم وثيج221822238002 20  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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