
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 الغدير للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 675053595674450حسين حيدر حمود حسين221611050014 1  64.29

89 راسب 7250376860750سيف راجي كاصد شنون221611050029 2  0.00

95 ناجح 835257615969476علء م راضي عباس221611050036 3  68.00

83 ناجح 525050505459398عماد عواد نصيف خضير221611050041 4  56.86

84 ناجح 645050505050398هاني احمد عباس عكيب221611050060 5  56.86

86 راسب 5350325050500احمد حاكم مدلول حيوان221741050001 6  0.00

95 راسب 740غ81775266احمد خلف لفته نعيمه221741050002 7  0.00

73 راسب 6355525026620احمد ناصر عودة عطيه221741050004 8  0.00

غ راسب 7082540غغ56جعفر كاظم حمود برد221741050006 9  0.00

50 راسب 0غغغغغغحسن خيون مهلهل شاطي221741050007 10  0.00

84 راسب 350%5750315817حسين يحيى حمد عثمان221741050009 11  0.00

70 راسب 0%535822262017عبد ا حمود عبد حمود221741050010 12  0.00

98 ناجح 836862506679506عبد ا فاضل شخير وادي221741050011 13  72.29

85 راسب 0%503022382319علء م عبد صكر221741050012 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي جراد حمود فرحان221741050013 15  0.00

81 راسب 0غ5552غ6852علي رحيل مسير منهي221741050014 16  0.00

91 راسب 60690غغغ71كمال جابر نعيمه رعيد221741050016 17  0.00

63 راسب 5038290%413015مؤمل حيدر مخلف علي221741050017 18  0.00

82 ناجح 667677858984559م عواد عناد حماس221741050018 19  79.86

غ راسب 0غغغغغغمروان نجم عبد ا فرحان221741050019 20  0.00

93 ناجح 7973938010098616ناصر رزاق ناصر حسين221741050020 21  88.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الغدير للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 7 % 33.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 66.67

3 

2 

4  105 6 7 0 

2 5 3 1 3 0 

 50.00 50.00 60.00 16.67 42.86 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


