
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

2017/2016

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 5125605029500احمد حسن جبر عبد الرضا221751050001 1  0.00

89 راسب 5056505050340احمد عبد العالي فنجان حسين221751050003 2  0.00

77 ناجح 625675757991515حسن م راضي عباس221751050007 3  73.57

63 راسب 5050622628500حسين عبد علي م لويس221751050008 4  0.00

91 ناجح 737169705494522حسين علي غني نعمة221751050010 5  74.57

78 ناجح 505556515050390رافد صالح جميل خريجان221751050013 6  55.71

88 ناجح 506195525052448رحمن احمد عذاب جايد221751050014 7  64.00

77 راسب 5050823452620رعد سفيح حسن عليوي221751050015 8  0.00

76 راسب 42500%50505813ساجد ابراهيم سداوي صوين221751050016 9  0.00

83 ناجح 675965505450428سامر حسين محينه عبد221751050017 10  61.14

79 راسب 0غغغ66غ%18سجاد طالب مزهر كحامي221751050018 11  0.00

87 راسب 7155572756640سجاد علء راضي جكنام221751050019 12  0.00

88 ناجح 727994698091573عبد ا خلف لفته نعيمه221751050023 13  81.86

73 راسب 0غغغ5154غعز الدين ناصر حسين علوي221751050024 14  0.00

83 راسب 5072605159310علي باقر عبد الرضا شمخي221751050025 15  0.00

90 ناجح 727591717178548علي جاسب ميس جبر221751050026 16  78.29

غ راسب 0غغغغغ50علي حسين سرحان عبيد221751050027 17  0.00

70 راسب 4122507150400فلح حسن عطيه عبيد221751050031 18  0.00

74 ناجح 606753605465433كرار حيدر جمعه عبيد221751050032 19  61.86

غ راسب 0غغغ50غ51مرتضى داخل ريسان سلمان221751050037 20  0.00

71 راسب 0غغ%41265218مصطفى تقي شهاب ذياب221751050038 21  0.00

83 راسب 5450592238510مصطفى جاسم م عايد221751050039 22  0.00

58 ناجح 505450505050362مصطفى عاشور جواد نزال221751050040 23  51.71

86 راسب 0غغغ50غ50مصطفى علي نايف علي221751050041 24  0.00

77 راسب 0غغغ215726مفيد علي محي جابر221751050042 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

2017/2016

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

63 راسب 0غغغغغغمناضل عبد الكاظم داخل شاهر221751050043 26  0.00

88 راسب 0غغغغغغمنتظر عبد الكاظم فرهود سلمان221751050044 27  0.00

92 ناجح 788378858893597هادي فهد وحيد عبد ا221751050046 28  85.29
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


