
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 التضامن للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

79 راسب 0غغغغ6150أحمد عماد جابر طاهر221841016001 1  0.00

95 راسب 65670غ79غ74أحمد كاظم ضغير ريه221841016003 2  0.00

91 راسب 0غ80غ656871أنمار طالب جميل دشر221841016004 3  0.00

90 ناجح 817480848177567جاسب نجم عبد ا محيبس221841016005 4  81.00

90 راسب 580غغ505550حسن هادي خزعل بطي221841016006 5  0.00

95 راسب 740غ5450غ78رسول سامي حاتم عبد ا221841016009 6  0.00

97 ناجح 757879788064551طاهر حميد راشد محيبس221841016011 7  78.71

100 راسب 850غغ899197عبد ا جبار عبد ا نافل221841016012 8  0.00

100 ناجح 9794959110085662عبد ا سعد مري طهمور221841016013 9  94.57

98 راسب 650غ53غ89غعلي جاسب فيصل عنصور221841016014 10  0.00

88 راسب 0غ5577غغ80علي مرتضى جابر طاهر221841016015 11  0.00

99 راسب 0غ7380غ6068عمار طالب جميل دشر221841016016 12  0.00

90 راسب 68670غ635671محمد تقي علي طراد معاون221841016017 13  0.00

99 ناجح 838697928888633محمد جاسم كامل حمد221841016018 14  90.43

87 راسب 87720غغغ80محمد ناجي طعيمه منشد221841016019 15  0.00

88 راسب 597893770غ67منتظر حميد حسين ناصر221841016020 16  0.00

97 ناجح 787979598674552أيناس عدنان ضباب غركان221842016001 17  78.86

غ راسب 0غ56غغ8191بتول مجيد بعنون كاصد221842016002 18  0.00

83 ناجح 798985645374527طيبه أياد صكبان عبد العالي221842016004 19  75.29

100 ناجح 991001009910098696ميسم عمران جلوب جاسم221842016006 20  99.43

99 ناجح 93981009110097678هاجر حيدر لطيف أميري221842016008 21  96.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

ثانوية التضامن للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 8 % 38.10

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

3  35 2 1 0 

3 3 5 2 1 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


