
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 الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

73 معيد 0صفرم41صفر30ماركان طالب شناوة عبد221751078001 1  0.00

79 معيد 2237260صفر5060آفان رحيم عذاب ناصح221751078002 2  0.00

67 معيد 360صفر50325028اكرم رهيف عبد الحسين سرحان221751078003 3  0.00

54 معيد 0م37م503550امين حسين موسى حسين221751078004 4  0.00

78 معيد 34260صفرصفرصفر54حسن علي فاضل خوير221751078006 5  0.00

72 معيد 0م5450635051حسن هادي عبد اللطيف عزيز221751078008 6  0.00

67 معيد 0م53صفر415261حسين اسعد خضير دويش221751078009 7  0.00

60 معيد 26260م505070حيدر حسين علي م221751078011 8  0.00

81 معيد 0م40%50286019سجاد رياض نعيم ياسين221751078012 9  0.00

69 معيد 0م656037م50سجاد عزيز سوادي نجيبان221751078013 10  0.00

62 معيد 0صفرصفر42315038سجاد م عبد العباس رداد221751078014 11  0.00

68 معيد 0م5042625050صادق حبيب دويش والي221751078016 12  0.00

87 معيد 0صفر50%53276419عبد الكاظم كريم عبد الحسين موسى221751078019 13  0.00

60 معيد 400مصفر505050علي جبار كامل جاسم221751078021 14  0.00

83 معيد 0صفرصفرصفر65صفر50علي حيدر شاكر سعد221751078022 15  0.00

74 معيد 560مم623853علي رحيم نجم عطيه221751078023 16  0.00

79 معيد 0صفر5770مممعلي صدام خضير عبيد221751078025 17  0.00

55 معيد 250مم502750علي عبد المير كامل نعيمة221751078026 18  0.00

75 معيد 0صفر5050705050عماد كاظم سفاح جار ا221751078027 19  0.00

76 معيد 41340م503667غسان حبيب جبر طابور221751078028 20  0.00

77 معيد 500أربعصفر553571غيث علي صخي عودة221751078029 21  0.00

82 معيد 0م6040575055مؤمل هادي هاشم حمد ا221751078032 22  0.00

صفر معيد 4235505050500م عباس لزم حامي221751078033 23  0.00

73 معيد 587362560صفر66م علي شاهر كمر221751078034 24  0.00

76 معيد 5029625140500م كريم عبيد مشخول221751078035 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 الجهاد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

078رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

74 معيد 500م50505650محمود خريجة خضير عبيد221751078036 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 26 0 % 0.00

 96.15
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نسبة النجاح
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 29.17 88.00 47.62 42.86 31.58 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


