
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 الصمود للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

008رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 5553503153410احمد رحيم خليل علي221751008001 1  0.00

86 راسب 0غغغ74غ66بركات دوخي عجيمي حسن221751008003 2  0.00

غ راسب 0غغ81صفر94غجعفر علي طاهر مطرود221751008004 3  0.00

84 ناجح 538288615250470جمال عبد الناصر ابراهيم احمد221751008005 4  67.14

83 ناجح 529159535974471حسنين فاضل نصير جاسم221751008007 5  67.29

78 ناجح 567062505454424حسين حيدر ستار محي221751008008 6  60.57

84 راسب 6351662650680حسين راجي حمد موزان221751008009 7  0.00

53 راسب 0غغغ50غغحسين ماجد حسن منصور221751008011 8  0.00

81 راسب 5662694164580حيدر دوخي عجيمي حسن221751008013 9  0.00

72 ناجح 506653505067408زين العابدين فرحان نصير جاسم221751008016 10  58.29

80 ناجح 545759536352418سجاد م ادريس كزهور221751008017 11  59.71

73 راسب 5456503750510سيف خالد نجم عبد علي221751008019 12  0.00

70 راسب 3550703650550ضرغام احمد عبد الحسين سلمان221751008020 13  0.00

90 راسب 0غغغغغ50علي ابراهيم عباس عبد الحسين221751008021 14  0.00

77 راسب 500غغ55غغعلي احمد عبد الحسن علي221751008022 15  0.00

79 راسب 5450684152500عمر سعدون شتام خنجر221751008024 16  0.00

84 راسب 740غ71غ65غمجتبى سهيل نجم عبد221751008027 17  0.00

99 راسب 0صفرغ92غ7298مجتبى علي خزعل عزيز221751008028 18  0.00

90 ناجح 669374536371510م احمد شهاب خضير221751008029 19  72.86

72 راسب 5056532750500م حسون عودة جساب221751008030 20  0.00

83 راسب 5566740غ84غم عبد علي عكال معله221751008031 21  0.00

79 راسب 0غ53غ6669غمرتضى عبد الكاظم عكال معله221751008032 22  0.00

72 راسب 5063502329350هشام علي هاشم مدلول221751008033 23  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 الصمود للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

008رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 6 % 26.09

 100.00

الممتحنون
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نسبة النجاح
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3 
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 100.00 80.00 27.27 50.00 70.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


