
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

2018/2017

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

63 معيد 5060500صفر3751احمد ابراهيم حسن عباس221821050001 1  0.00

31 معيد 383838500%14ثلثاحمد رياض هادي حسن221821050002 2  0.00

75 معيد 4150515055500اسلم عبد الكاظم عذيب بجاي221821050004 3  0.00

75 معيد 5630785176730ايمن اياد سمير فزع221821050005 4  0.00

82 معيد 820م9067مخمسحسن علي حسوني عبود221821050006 5  0.00

66 معيد 3334676558570حسنين عبد المير منصور صالح221821050007 6  0.00

83 معيد 6035937177850حسين راضي عبد ا يوسف221821050008 7  0.00

65 معيد 3838503850520حسين مهدي خزعل جبر221821050009 8  0.00

66 معيد 4238502150240حمزة علي يوسف زميط221821050010 9  0.00

86 ناجح 505057506950412رافع شاكر حمود جاسم221821050013 10  58.86

61 معيد 3750395051540سجاد علي غالب جادر221821050016 11  0.00

67 معيد 3939502855410سيف حامد طاهر مكلف221821050017 12  0.00

77 معيد 79837171850معباس شهيد جاسم راشد221821050018 13  0.00

80 ناجح 806093798180553عباس فوزي حسن عبل221821050019 14  79.00

76 معيد 3736352950390عباس مرتضى جواد فالح221821050020 15  0.00

79 معيد 5041715074760عبد الرحمن خضير مهاوش جبر221821050021 16  0.00

83 ناجح 575476507672468علي حسب خفي مهاوش221821050024 17  66.86

71 معيد 3230515058330علي نعمان جواد كاظم221821050029 18  0.00

64 ناجح 505082595555415علي نعيم ناشد ساجت221821050030 19  59.29

77 معيد 3740575056500علي يحيى ناصر ابو الهيل221821050031 20  0.00

85 معيد 2928505067500مؤمل عباس كاظم عطشان221821050032 21  0.00

88 معيد 77660م61م37ماجد علوي كاظم سمير221821050033 22  0.00

63 معيد 53330%15%14م32محمد حسن عبد النبي خضير221821050034 23  0.00

58 معيد 53380%39285617محمد حسن عنكود مخرب221821050035 24  0.00

69 معيد 3824503963400محمد عبد الحسن حمود برد221821050036 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

2018/2017

المدرســــــــة :

050رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

70 معيد 0صفر515054%4118محمود قاسم جلب صالح221821050037 26  0.00

68 معيد 3224514255350مرتضى حسين عطشان عبد الحسين221821050038 27  0.00

77 معيد 3022555853500ناصر عبد ا خزعل لغط221821050041 28  0.00

62 معيد 3225665362500وسام جبار عبد فليغص221821050042 29  0.00

72 معيد 63340م58م27وليد جابر مطير عباس221821050043 30  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


