
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 الخلص المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

242رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 ناجح 595160557365441الحسن يحيى حواس جميغ221821242001 1  63.00

76 معيد 0م5039505073حسن أسعد شنور فياض221821242002 2  0.00

77 معيد 7462630صفر5050حسين خير ا عويد حنشل221821242003 3  0.00

77 معيد 5773590صفر5650حسين شمخي بشير ضهد221821242004 4  0.00

69 معيد 0م505063م41سجاد غازي عجيمي عودة221821242005 5  0.00

73 معيد 0م626161م57سجاد محمد حسوني صالح221821242006 6  0.00

92 معيد 5434686774560عباس رحيم محمد منيور221821242007 7  0.00

92 معيد 585562670م55مالك جابر علي صافي221821242008 8  0.00

95 معيد 890م8774م80مسلم حميد مخور يوسف221821242009 9  0.00

75 ناجح 545054617777448نور الدين يحيى حواس جميغ221821242010 10  64.00

83 ناجح 645750506861433امل طالب شهيب حامد221822242001 11  61.86

85 ناجح 786150676877486حنان حنتو حسين راضي221822242002 12  69.43

72 معيد 5043283557710دعاء عبد الحسين عبد ا عبد الخضر221822242003 13  0.00

93 معيد 6667338656670رباب حسن محسن حسين221822242004 14  0.00

93 معيد 7254804278830زينب جاسم محمد علوان221822242005 15  0.00

84 معيد 545050630صفر56زينب لفته ضايف صبر221822242006 16  0.00

82 معيد 50500%50292518فاطمه عوده حسين علي221822242007 17  0.00

82 معيد 2750560صفر54صفرفاطمه قاسم عامر هاشم221822242008 18  0.00

79 معيد 5453554168670لقاء فرهود رشاد كحيوش221822242009 19  0.00

94 ناجح 848263827362540هدى حميد شياع بستان221822242010 20  77.14
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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