
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0صفر6750535956حسين حيدر حمود حسين221611050014 1  0.00

89 معيد 7250246860750سيف راجي كاصد شنون221611050029 2  0.00

80 ناجح 575054506881440عباس وحيد شريف حمدان221611050033 3  62.86

95 معيد 690ثمان83525761علء م راضي عباس221611050036 4  0.00

83 معيد 5237505054590عماد عواد نصيف خضير221611050041 5  0.00

84 معيد 6450503550500هاني احمد عباس عكيب221611050060 6  0.00

86 معيد 0مممممماحمد حاكم مدلول حيوان221741050001 7  0.00

95 معيد 740صفر66م8177احمد خلف لفته نعيمه221741050002 8  0.00

73 معيد 620صفر63552350احمد ناصر عودة عطيه221741050004 9  0.00

17% معيد 7082540مصفر56جعفر كاظم حمود برد221741050006 10  0.00

50 معيد 290ثلثتسعست4032حسن خيون مهلهل شاطي221741050007 11  0.00

84 معيد 400ست57502436حسين يحيى حمد عثمان221741050009 12  0.00

70 معيد 0صفرصفرمصفر5358عبد ا حمود عبد حمود221741050010 13  0.00

98 معيد 5066790م8368عبد ا فاضل شخير وادي221741050011 14  0.00

85 معيد 0صفرصفر24صفر5023علء م عبد صكر221741050012 15  0.00

م معيد 0ممممممعلي جراد حمود فرحان221741050013 16  0.00

81 معيد 0م5552م6852علي رحيل مسير منهي221741050014 17  0.00

76 ناجح 667372698878522عيسى علوي كاظم سمير221741050015 18  74.57

91 معيد 3760690صفرصفر71كمال جابر نعيمه رعيد221741050016 19  0.00

63 معيد 0صفر%2412صفر3824مؤمل حيدر مخلف علي221741050017 20  0.00

82 معيد 0صفر8589مصفرصفرم عواد عناد حماس221741050018 21  0.00

م معيد 0مممم33ممروان نجم عبد ا فرحان221741050019 22  0.00

صفر معيد 0صفر80100م7973ناصر رزاق ناصر حسين221741050020 23  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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23 
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