
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 الجبايش للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

93 راسب 51550صفر556678احمد سهر عمول حديد221851045002 1  0.00

97 ناجح 758895948977615احمد عبد ا ريسان حاتم221851045003 2  87.86

87 ناجح 627071737268503احمد هليل داود سلمان221851045004 3  71.86

92 ناجح 727380787691562احمد وحيد ديوان حاتم221851045005 4  80.29

92 ناجح 645776657250476اكرم حاكم جمعه ماكر221851045006 5  68.00

99 ناجح 779186858797622ايهاب رسول عبد غفله221851045007 6  88.86

90 ناجح 795174877263516باقر غائب بداي مهاوي221851045008 7  73.71

95 راسب 0غ56غ6470غجعفر صبيح عويد مشري221851045009 8  0.00

86 راسب 6421705350500حبيب ظاهر يوسف جمعه221851045010 9  0.00

100 ناجح 728688879695624حسن جليل شنون نصار221851045011 10  89.14

84 راسب 7536595864620حسنين مهداوي حسين محمد221851045012 11  0.00

98 ناجح 836679997376574حسين حسن عبود عطيه221851045013 12  82.00

91 ناجح 687284977984575حسين طاهر حميد ياسر221851045015 13  82.14

99 ناجح 769795919096644حسين علي جمعه حمود221851045016 14  92.00

غ راسب 0غغغ5650غحسين محمد عبد الغني مريحل221851045019 15  0.00

94 ناجح 616380598175513حميد جاسم مشحوف مرير221851045020 16  73.29

85 ناجح 645053915971473حيدر اسود مدلول عكله221851045021 17  67.57

غ راسب 0غغغغغغحيدر خير ا فرج علي221851045022 18  0.00

غ راسب 0غ50غغ6170رسول عبد الحسن ذباح داود221851045023 19  0.00

91 ناجح 727479948493587رضا ضيدان خضير عباس221851045024 20  83.86

99 راسب 0غ7293868685رضا كريم عوده هادي221851045025 21  0.00

95 ناجح 809284899590625سجاد جاسب موزان محمد221851045026 22  89.29

99 ناجح 828982909590627سعيد عبد ا بليم طرير221851045027 23  89.57

93 ناجح 555777685878486صدام رزاق صالح صنكور221851045028 24  69.43

91 راسب 0غغغ73غغعبد الكاظم جمعه شنون نصار221851045030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 ناجح 645988577769509عبد ا حسين علي نويجي221851045031 26  72.71

92 ناجح 859092959687637عبد ا عاصي حسن ركاد221851045032 27  91.00

97 ناجح 9295989998100679علء عبد الحسين زايد خلف221851045033 28  97.00

82 راسب 5440675350560علي سلمان بلم كارون221851045035 29  0.00

86 راسب 0غغغغ62غعلي عواد عبد العالي داخل221851045036 30  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي وجدان كامل صالح221851045037 31  0.00

93 ناجح 505068505050411عمار جبار عبد الكريم منصور221851045039 32  58.71

غ راسب 0غغ50غ61غفقار فاضل جبار صابون221851045040 33  0.00

99 ناجح 627889948582589قاسم عوده فالح حامد221851045041 34  84.14

99 ناجح 8799891009289655كرار جاسب موزان محمد221851045042 35  93.57

غ راسب 0غغغغ51غكرار حيدر غيلن عاشور221851045043 36  0.00

99 ناجح 8510094889592653كرار صدام كرمش عريو221851045044 37  93.29

95 ناجح 637272777176526كريم عبد الحسين صالح شمال221851045045 38  75.14

93 راسب 0غ899771صفرغكريم هاشم مشحوف مرير221851045046 39  0.00

94 راسب 770غغ8175غمحمد مرتضى فهيم تعبان221851045049 40  0.00

100 ناجح 929810010095100685مرتضى عبد الباري خنوبه محمد221851045050 41  97.86

94 ناجح 838087808793604مرتضى عبود صيوان مرسول221851045051 42  86.29

غ راسب 0غغغغغغمصطفى رحيم هاشم محمد221851045052 43  0.00

88 ناجح 665363505060430مصطفى مالك موسى نعيمة221851045053 44  61.43

91 ناجح 535068505971442منتظر داخل جلوب عمارة221851045055 45  63.14

99 ناجح 738182778493589مهدي جليل شنون نصار221851045056 46  84.14

81 ناجح 697752748679518مهدي حسن عبد غفله221851045057 47  74.00

غ راسب 0غغغ6769غمهدي قاسم مريحل حسن221851045058 48  0.00

غ راسب 0غ775157غغنزار فياض عامر صابون221851045059 49  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 :3
ذي قار

ثانوية الجبايش للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

045رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

49 
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19 30 % 61.22
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