
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الغدير للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 ناجح 505050505062382سعد جبار كوين مهدي221621050017 1  54.57

58 راسب 3838656550570احمد واثق عبد علي عليوي221721050003 2  0.00

77 ناجح 525080515352415امير خير ا شنين محسن221721050005 3  59.29

50 راسب 582156500%2919حبيب فلح مزهر عويد221721050006 4  0.00

92 ناجح 756090606668511حسن م مطشر راشد221721050008 5  73.00

74 راسب 0غغغ66غغحسنين عبد المير منصور صالح221721050009 6  0.00

87 راسب 530غ7650غغحسين راضي عبد ا يوسف221721050010 7  0.00

77 ناجح 505784505758433حيدر هادي جبار شناوة221721050011 8  61.86

81 راسب 5131555050500رافع شاكر حمود جاسم221721050012 9  0.00

76 ناجح 516569505664431سيف مزيوم مسلم ضايف221721050013 10  61.57

66 راسب 725052500غ52عباس فوزي حسن عبل221721050014 11  0.00

78 راسب 50500غغغ54عبد الرحمن خضير مهاوش جبر221721050016 12  0.00

81 راسب 5023673850500علي حسب خفي مهاوش221721050018 13  0.00

73 راسب 5040505550520علي خالد حمود برد221721050019 14  0.00

76 راسب 5037765050510علي خضير حريجة لفتة221721050020 15  0.00

63 راسب 505037300%3418علي راجي جبر نجم221721050021 16  0.00

84 ناجح 645083657053469علي م موشي خزعل221721050022 17  67.00

65 راسب 0غ775050غ50علي نعيم ناشد ساجت221721050023 18  0.00

78 راسب 0غ55غ50غغعلي يحيى ناصر ابو الهيل221721050025 19  0.00

84 راسب 5550405375600ماجد علوي كاظم سمير221721050027 20  0.00

74 ناجح 505269685755425م كريم غيلن م221721050030 21  60.71

72 ناجح 536093675061456مسلم عبد الكريم حسن عبد221721050032 22  65.14

82 ناجح 506162505750412مصطفى عماد فرات م221721050033 23  58.86

73 راسب 50544139280غمهند علي جاسم حسين221721050034 24  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الغدير للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


