
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية التضامن للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 0غغغغغ51احمد عماد جابر طاهر221741016001 1  0.00

76 راسب 230صفر64533950احمد كمال خزعل بدر221741016003 2  0.00

79 راسب 65520غ63غ58انمار طالب جميل دشر221741016004 3  0.00

90 راسب 0غ805676غ75جاسب نجم عبد ا محيبس221741016006 4  0.00

94 ناجح 757571587154498حسن ناصر مهدي جاسم221741016008 5  71.14

70 راسب 59510غ56غ50حسين شهيب داود م221741016009 6  0.00

82 راسب 5050415956380حسين لطيف اميري ناهي221741016010 7  0.00

90 ناجح 8175100868193606خالد عبد المير كشيش كاظم221741016014 8  86.57

91 ناجح 737563636772504صابر جليل جدران بردان221741016015 9  72.00

89 راسب 830غغ908589عبد ا جبار عبد ا نافل221741016017 10  0.00

86 راسب 0غغ78828480عبد ا سعد مري طهمور221741016018 11  0.00

75 راسب 0غ7480غغ63علي مرتضى جابر طاهر221741016022 12  0.00

85 ناجح 607974506475487فارس مهدي حصيل خلف221741016023 13  69.57

76 راسب 0غ5361647173فضل كاظم حمد حسين221741016024 14  0.00

86 راسب 590غغغ6467كرار كامل سدخان جبر221741016027 15  0.00

81 راسب 60500غغغ58مرتضى احمد داخل رشك221741016028 16  0.00

87 راسب 0غ726253غ64ايناس عدنان ضباب غركان221742016002 17  0.00

94 راسب 850غ83غ8788عل جاسب فيصل عنصور221742016005 18  0.00

94 ناجح 918593949795649مسار حامد واسل سلطان221742016007 19  92.71

89 راسب 0غ8696849492نورس سمير حسن ناصر221742016010 20  0.00

80 ناجح 617860505050429وسناء طالب فيصل عنصور221742016011 21  61.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية التضامن للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 6 % 28.57

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

4  55 1 3 0 

4 3 5 0 1 0 

 100.00 60.00 100.00 0.00 33.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


