
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الغدير للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 515260505050396احمد حسن جبر عبد الرضا221751050001 1  56.57

83 راسب 6021563635540احمد شريف سفيح جابر221851050001 2  0.00

81 راسب 55500غغ5659ادريس جابر مطلك مريوش221851050002 3  0.00

98 ناجح 888383989889637الحكم فاهم محمد علي حمود221851050003 4  91.00

غ راسب 0غغغغغ50جعفر عيد حايف فرحان221851050004 5  0.00

74 راسب 0غ50غ5053غحسن جوده محمد لويس221851050005 6  0.00

83 راسب 5253595332500حسن عبد علي ياسين عبيد221851050007 7  0.00

83 راسب 390غ%5019%5016حسين صلح مكي نجف221851050009 8  0.00

95 راسب 0غ625753غ74حسين عزيز لفته مخيبش221851050010 9  0.00

غ راسب 0غغغ63غ57حسين ناظم محمد عجيمي221851050011 10  0.00

86 راسب 0غ7979696259خالد هادي خزعل مانع221851050012 11  0.00

85 راسب 0غغغ506567خليل عبود حسين ردام221851050013 12  0.00

74 راسب 0غغغ54غ59ذو الفقار حيدر غدير خضير221851050014 13  0.00

77 راسب 500غغ712259سجاد طالب مزهر كحامي221851050015 14  0.00

82 راسب 0غ63غغ7576سجاد مهدي عشيش سعود221851050016 15  0.00

64 راسب 5056594041500عباس احمد صالح عبد ا221851050017 16  0.00

83 راسب 0غ50أربع602362عباس حسين علي كنيهر221851050018 17  0.00

72 راسب 340%5051503018عبد العزيز فهد جاسم محمد221851050019 18  0.00

83 ناجح 576071775961468عز الدين ناصر حسين علوي221851050020 19  66.86

80 راسب 0غغغ67غ60علي حسين سرحان عبيد221851050022 20  0.00

60 راسب 20340صفر503150علي حسين عبد علي حسين221851050023 21  0.00

94 ناجح 888893937692624علي حنون لهمود نوار221851050024 22  89.14

غ راسب 0غغغغغغفهد نايف جابر ضاري221851050029 23  0.00

68 راسب 0غ6055575052فواز عيد حايف فرحان221851050030 24  0.00

70 راسب 0غ505050غ56كرار جابر غياض غالي221851050031 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الغدير للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

50 راسب 290تسع50233723كرار علء راضي جكنام221851050032 26  0.00

79 راسب 6230693722500محمد رياض حياوي مجيد221851050035 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد مزيد مطر شمخي221851050036 28  0.00

85 راسب 0غغغغ50غمرتضى داخل ريسان سلمان221851050037 29  0.00

74 ناجح 585055695150407مصطفى تقي شهاب ذياب221851050038 30  58.14

69 راسب 5930672850500مصطفى علي نايف علي221851050039 31  0.00

72 راسب 0غغغ5053غمنتظر محمد راضي حنون221851050040 32  0.00

86 راسب 0غغ53غغ60يحيى طارش سعد عواد221851050041 33  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


