
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 الصمود للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

008رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

99 ناجح 729897926682606مجتبى علي خزعل عزيز221751008028 1  86.57

84 ناجح 798090857171560احمد إسماعيل احمد سلمان221851008001 2  80.00

82 راسب 0غ92515950غاحمد خيري فيصل صاحب221851008003 3  0.00

89 ناجح 645082505054439احمد سلمان محسن ساجت221851008004 4  62.71

81 راسب 620غ69566566احمد فاروق خيون محمد221851008005 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد محمود عبد الرزاق جبر221851008006 6  0.00

80 راسب 6864724050620تحسين علء فليح حسن221851008008 7  0.00

79 راسب 6263524250500حسن حيدر محمد عجيل221851008010 8  0.00

غ راسب 0غغغغ6586حسن رحيم فرج سهيل221851008011 9  0.00

71 راسب 0غ6057585552حسن علء حسين عبد ا221851008012 10  0.00

88 ناجح 505061735050422حسين علي حسين جعفر221851008016 11  60.29

94 راسب 690غ51947976عبد الرحمن محمد ثامر سعدون221851008021 12  0.00

86 راسب 0غغ6158غ65عبد ا رشاد داود سلمان221851008022 13  0.00

83 راسب 500غغ508660عبد ا علي نعمه خلف221851008023 14  0.00

74 راسب 0غغغغ50غعلي ريكان حمود كون221851008024 15  0.00

80 راسب 5650583551340عمر سعدون شتام خنجر221851008026 16  0.00

90 ناجح 739582698687582مجتبى سهيل نجم عبد221851008027 17  83.14

79 راسب 0غغغغغغمجتبى صالح هادي لصوص221851008028 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد حميد لفلوف حسن221851008029 19  0.00

92 راسب 0غ675050غغمرتضى باسم ناظم عبادي221851008033 20  0.00

93 راسب 5372705265380مرتضى عبد الكاظم عكال معله221851008034 21  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 الصمود للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

008رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


