
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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

58 راسب 260%17%31235019أكرم وليد وحيد سلمان221751061001 1  0.00

77 ناجح 715653556050422احمد حميد عوده ساجت221751061002 2  60.29

86 راسب 690غغ67غ74احمد داود طالب فرج221751061003 3  0.00

76 ناجح 585376667269470احمد طالب ناصر حسين221751061004 4  67.14

86 راسب 0غغغ78غ60احمد علي جواد كاظم221751061005 5  0.00

75 راسب 0غغغ58غ53جاسم م عطيه منشد221751061010 6  0.00

74 راسب 3632542130500حسن حيدر حسن جاسم221751061011 7  0.00

68 راسب 0غ32غ573568زين العابدين مكي جاسم رويهي221751061015 8  0.00

65 ناجح 505870716165440سجاد احسان نسيم جوده221751061016 9  62.86

88 راسب 57640غغ5753سجاد كاظم عباس فنجان221751061017 10  0.00

76 راسب 0غغغ505050عباس صبار عطيه عبد221751061021 11  0.00

69 ناجح 515061516475421عباس علي محسن عوفي221751061022 12  60.14

78 ناجح 575084615250432علي حسين حميدي صبر221751061023 13  61.71

84 ناجح 545064575850417علي سالم بدر صبيح221751061024 14  59.57

64 راسب 0غغغغغ50علي سالم صالح جوده221751061025 15  0.00

82 راسب 5833595138400علي عزيز عبد الحسين شناوه221751061027 16  0.00

90 راسب 655250500غ60علي مجيد م سعيد221751061029 17  0.00

87 راسب 5034652033290علي هادي م كريم221751061030 18  0.00

59 راسب 26280%50325218كرار حيدر رزاق منشد221751061031 19  0.00

89 راسب 0غغغغغ58م مهدي رزن حدود221751061034 20  0.00

80 راسب 0%3513غ544050محمود خركان كاطع دعيم221751061037 21  0.00

83 راسب 6136505234230مهند م خركان كاطع221751061038 22  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 صفي الدين للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

061رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 6 % 27.27

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 33.33

3 

1 

8  07 11 9 0 
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 0.00 0.00 42.86 27.27 33.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


