
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 التضامن للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

88 راسب 64500غ56غ63زهير سمير سكر معاون221751016016 1  0.00

98 ناجح 715588647687539أحمد حافظ مهدي حمد221851016001 2  77.00

86 راسب 5836833253600أحمد علي حسين طاهر221851016002 3  0.00

90 راسب 0صفر51صفر82غ50أحمد محمد دهيم جاسم221851016003 4  0.00

97 راسب 6865853754610جاسم عطية كشيش طلع221851016004 5  0.00

91 ناجح 627093706292540حسام حميد عبد الساده خرباش221851016006 6  77.14

94 راسب 60740غ91غ66حسن أحمد سدخان مشعل221851016007 7  0.00

91 راسب 5330805261650حسن رميل منيور راضي221851016008 8  0.00

91 راسب 617255640غغحسن غانم عيسى حمد221851016009 9  0.00

95 راسب 560غغ78غ58حسين أحمد سدخان مشعل221851016010 10  0.00

84 راسب 500غ7150غ50حسين باقر مهدي جاسم221851016011 11  0.00

94 ناجح 755078858097559حسين ستار جويد جاسم221851016012 12  79.86

77 راسب 0غ5657غ6250حسين ضغير ريه نعيمه221851016013 13  0.00

90 راسب 5039715050500حسين فارس غندوب جنديل221851016014 14  0.00

97 ناجح 676286665577510حمود خالد خلوهن مديخيل221851016015 15  72.86

97 راسب 0غ6063785050حيدر محمد دهيم جاسم221851016016 16  0.00

84 راسب 5835585033340رعد سعدون شنين صلبوخ221851016017 17  0.00

93 راسب 640غصفر686679سجاد باسم شلكه عبد الحسن221851016018 18  0.00

96 ناجح 655081505854454سجاد حميد عبد الحسين علعل221851016019 19  64.86

92 راسب 0غ5457غ50غسيف كاظم عيسى حمد221851016020 20  0.00

88 راسب 6450853650500صادق زركي جابر رجي221851016021 21  0.00

97 ناجح 736273505064469صباح مهدي جام طاهر221851016022 22  67.00

90 راسب 530غغ758886صمد روضي مطير عناد221851016023 23  0.00

91 ناجح 746692556067505عباس جميل فليح مسلم221851016024 24  72.14

87 راسب 0غ76غغ6261عقيل كامل مرشد محمد221851016027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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93 راسب 0غ51غغ6250علي أحمد ميسور لفته221851016028 26  0.00

95 راسب 51560غ705059علي ثجيل عبد الهادي حسن221851016029 27  0.00

97 ناجح 929493998288645علي ربح مزبان ثجيل221851016030 28  92.14

94 راسب 6626895055500علي محمد جميل عطشان221851016031 29  0.00

96 ناجح 756987886268545عماد كاظم علوان دخيل221851016033 30  77.86

83 راسب 5740665029500عمران جاسب بجاي راضي221851016034 31  0.00

83 راسب 0غ50غغ54غكريم جاسب شلل هزاع221851016036 32  0.00

78 راسب 500غغ75غ59مثنى مهدي حصيل خلف221851016037 33  0.00

93 ناجح 737090505866500مجيد دهش سعدون عجيمي221851016038 34  71.43

83 راسب 0غ735454غ56محسن شمخي جبار نايف221851016039 35  0.00

100 راسب 7068775233680محمد جابر موسى جباره221851016040 36  0.00

100 ناجح 889093959485645محمد سعد مري طهمور221851016042 37  92.14

95 ناجح 736484575150474محمد فاخر قاسم لفته221851016043 38  67.71

83 راسب 0غغغ70غ50محمد منهل عوده هذال221851016044 39  0.00

88 ناجح 685090768470526محمود حافظ حميد كاظم221851016045 40  75.14

80 ناجح 756594868689575مسلم زركي جابر رجي221851016047 41  82.14

92 راسب 6630735050550مسلم سعيد كامل دبيس221851016048 42  0.00

94 راسب 8330859777840مشعل عيسى عجيل كاظم221851016049 43  0.00

97 ناجح 726396787477557نعيم مروح طهمور مطير221851016053 44  79.57

92 ناجح 816894818278576أخلص فلح حسن كريم221852016001 45  82.29

97 ناجح 855093567596552آسيا طايع حميد كاظم221852016002 46  78.86

93 راسب 6035815050500تقى هادي شاهين حمد221852016004 47  0.00

74 راسب 500غغ60غ66زينب سعيد كامل دبيس221852016005 48  0.00

100 ناجح 765494636070517طيبه حامد واسل سلطان221852016006 49  73.86

87 راسب 5934725036500عبير حسين علي ثويني221852016007 50  0.00
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غ راسب 0غغغغغغغفران خزعل حمود طاهر221852016008 51  0.00

85 ناجح 787084917793578ميلد صابر خضر لفته221852016010 52  82.57

94 راسب 7866782963620هدية شلل هزاع صنيت221852016011 53  0.00

89 راسب 6239715036500وسن عيدان عكله لفي221852016012 54  0.00

المشاركون

54 
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