
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 الرشاد المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

252رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 ناجح 506058507658424احمد حسين عبد علي صيهود221821252001 1  60.57

68 معيد 3656525666500جعفر صادق علي امخيلف221821252002 2  0.00

73 معيد 4050365064310حسن سعد خطاف لزام221821252003 3  0.00

89 معيد 3550506669500حسن علي طحيور لفته221821252004 4  0.00

71 معيد 3629523160260خضر عواد عبيدش صخي221821252005 5  0.00

80 معيد 3250506370350رضا صالح حسن فرحان221821252006 6  0.00

73 معيد 3050505066400سجاد محسن عبد علي صيهود221821252007 7  0.00

90 معيد 3939514069500عباس لفته علي مصبح221821252008 8  0.00

66 معيد 3339362550220علي حسن عبد ا احمود221821252009 9  0.00

79 ناجح 506366857458475علي حميد سلمان عطيه221821252010 10  67.86

60 معيد 403560390%3617علي ريسان زامل نعيثل221821252011 11  0.00

74 معيد 5234605062710علي زغير سالم غياض221821252012 12  0.00

62 معيد 5029343163400كرار طاهر خنجر وناس221821252013 13  0.00

73 ناجح 646167707950464محمد فائز عبد علي ساجت221821252014 14  66.29

66 ناجح 505067766855432وليد حميد رحيم سمير221821252015 15  61.71

66 معيد 4250503257360يوسف ماطر خنجر وناس221821252016 16  0.00

89 معيد 65500%50505019ابرار طاهر خنجر وناس221822252001 17  0.00

66 معيد 5555593968670اطياف حسين علي حمود221822252002 18  0.00

50 معيد 50290%3011م39ايمان مطر محمد ساجت221822252003 19  0.00

88 ناجح 686650618366482بدور حافظ فيصل فنجان221822252004 20  68.86

87 معيد 5050544274520جنان احمد عبد ا فنجان221822252005 21  0.00

69 معيد 3633283450390حوراء رحيم نافع عطيه221822252006 22  0.00

95 ناجح 739889859495629حوراء مبارك سلمان عطيه221822252007 23  89.86

79 معيد 5370502467690شروق ياسر جبار فريح221822252008 24  0.00

75 معيد 5054505357360غدير سعد خنجر وناس221822252009 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 الرشاد المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

252رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 معيد 522384690م50هديل فرج علكم كصاد221822252010 26  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


