
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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

70 معيد 5050505050400سعد جبار كوين مهدي221621050017 1  0.00

58 معيد 4040656550570احمد واثق عبد علي عليوي221721050003 2  0.00

77 معيد 805138520م52امير خير ا شنين محسن221721050005 3  0.00

50 معيد 56390%5811%3317حبيب فلح مزهر عويد221721050006 4  0.00

76 ناجح 505372565350410حسن احمد عبد الحسين جمعة221721050007 5  58.57

92 معيد 6066680م7560حسن م مطشر راشد221721050008 6  0.00

74 معيد 664032330م31حسنين عبد المير منصور صالح221721050009 7  0.00

87 معيد 25765032530محسين راضي عبد ا يوسف221721050010 8  0.00

22 معيد 5057845057580حيدر هادي جبار شناوة221721050011 9  0.00

81 معيد 3825552650500رافع شاكر حمود جاسم221721050012 10  0.00

76 معيد 695056640م51سيف مزيوم مسلم ضايف221721050013 11  0.00

66 معيد 5228725052500عباس فوزي حسن عبل221721050014 12  0.00

78 معيد 2650500م%5419عبد الرحمن خضير مهاوش جبر221721050016 13  0.00

81 معيد 5037672350410علي حسب خفي مهاوش221721050018 14  0.00

73 معيد 3224504027520علي خالد حمود برد221721050019 15  0.00

76 معيد 5023765050510علي خضير حريجة لفتة221721050020 16  0.00

63 معيد 505033300%3718علي راجي جبر نجم221721050021 17  0.00

84 معيد 6424836570530علي م موشي خزعل221721050022 18  0.00

65 معيد 5030775050410علي نعيم ناشد ساجت221721050023 19  0.00

85 ناجح 605085747150475علي وحش مفتن ظاهر221721050024 20  67.86

78 معيد 503955370%3716علي يحيى ناصر ابو الهيل221721050025 21  0.00

84 معيد 5375600م5550ماجد علوي كاظم سمير221721050027 22  0.00

74 معيد 5026693157550م كريم غيلن م221721050030 23  0.00

72 معيد 936750610%5311مسلم عبد الكريم حسن عبد221721050032 24  0.00

82 معيد 5029625057500مصطفى عماد فرات م221721050033 25  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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 معيد 543039380%2918مهند علي جاسم حسين221721050034 26  0.00
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26 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 24 2 % 7.69

 96.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

25 

24 

 66.67

24 

16 

22  2225 25 25 0 

5 22 16 19 18 0 

 22.73 100.00 64.00 76.00 72.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


