
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 شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

72 ناجح 565651505850393علي حسين كريدي حمدان221751053034 1  56.14

69 ناجح 507975505068441علي شمخي جبر غالي221751053036 2  63.00

92 راسب 860غ76908966احمد توفيق ناصر عباس221851053001 3  0.00

90 راسب 420غ59509021ارشد جواد كاظم كزار221851053002 4  0.00

93 راسب 7542817270650اسعد يوسف محيبس سلمان221851053003 5  0.00

64 راسب 0غغغغغ50الغيث علي جبار محمد221851053004 6  0.00

93 ناجح 789479908182597بسام جواد جبار حسين221851053006 7  85.29

97 ناجح 8472100949086623جليل عبد الحسين خضير ظاهر221851053007 8  89.00

73 راسب 0غغغغ5050جمال حسين عاصي جبر221851053008 9  0.00

94 راسب 0غغغ82غ75حسن احمد مجيد سلمان221851053009 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن عبد الهادي عيسى حسن221851053010 11  0.00

87 راسب 610صفر76616364حسن عدنان رفيج بلد221851053011 12  0.00

86 راسب 6938755855530حسن علي حسين شهاب221851053012 13  0.00

88 ناجح 636657555066445حسين راشد زعيبل خليف221851053015 14  63.57

54 راسب 260أربعخمس2220%17حسين رحيم منصور سالم221851053016 15  0.00

80 راسب 0غغغغغ50حسين رشيد وحيد ضاحي221851053017 16  0.00

85 ناجح 675073555764451حسين علي محسن سلمان221851053018 17  64.43

89 راسب 540غ5079غغحسين محمد سلمان موسى221851053019 18  0.00

79 راسب 7175565056380حسين محمد صاحب عمران221851053020 19  0.00

90 ناجح 737585569783559حسين هداب عبد الحسن فشاخ221851053021 20  79.86

90 راسب 0%575950362415حمزه محمد عبد الكاظم جواد221851053022 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغزيد خلف مزهر مخيف221851053023 22  0.00

81 راسب 5850502326340زيد قحطان جعفر سعدون221851053024 23  0.00

85 ناجح 657468527267483صباح مهدي رسن حسين221851053026 24  69.00

88 راسب 5150683858500طه حسين محسن فليح221851053027 25  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 شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 5450715054420عباس لذيذ صعيب حسن221851053029 26  0.00

71 راسب 340%5026504017عبد المير هيثم ساجت دغيم221851053030 27  0.00

76 راسب 0غغغ50غ50عبد ا طلع عطيه جبار221851053031 28  0.00

78 راسب 0غغغغغ52عبد ا ناصر حسين كاظم221851053032 29  0.00

96 ناجح 645066747159480علي حسين مانع حسين221851053033 30  68.57

97 راسب 640اثنتان8065%8119علي شعلن علي مطرود221851053034 31  0.00

83 راسب 6168693950520علي عادل حسن سلمان221851053035 32  0.00

75 راسب 0غ506450غ55علي عبد الحسين عبد العباس حمود221851053036 33  0.00

50 راسب 270%18%24255016علي فراق جاسم فاضل221851053038 34  0.00

80 راسب 500غغ61غ53قصي خير ا حسين مظلوم221851053039 35  0.00

97 ناجح 738882847869571ليث كريم جاسم مطير221851053041 36  81.57

84 ناجح 665052505057409مؤمل محمد هاشم ناصر221851053042 37  58.43

82 ناجح 645264627278474محمد اسماعيل عباس راضي221851053043 38  67.71

89 راسب 7241695962740محمد ريسان حمود جازع221851053044 39  0.00

54 راسب 0غغغغ5352محمد ستار جبار ورور221851053045 40  0.00

64 راسب 0غ%6331503213محمد سعيد حميد جريد221851053046 41  0.00

76 ناجح 606350505863420محمد شناوه صاحي فدعم221851053047 42  60.00

91 راسب 0غغغغغ54محمد عبد الرضا ابراهيم جبر221851053049 43  0.00

84 راسب 0غغغغ73غمحمد عوده عباس جبر221851053050 44  0.00

90 ناجح 676891615774508محمد فاضل ياسين فيصل221851053051 45  72.57

87 راسب 540غ73556158مرتضى ثجيل حسن كمر221851053052 46  0.00

76 ناجح 736272505067450مصطفى احمد ربيع لفي221851053053 47  64.29

57 راسب 0غغغغ%5015مصطفى احمد مطشر محسن221851053054 48  0.00

86 راسب 0غ79862750غمصطفى صدام عجيل منشد221851053056 49  0.00

غ راسب 795963540غ81مصطفى عصام خضير عباس221851053058 50  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
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 0غغغغغ57مصطفى علي دوحان لعيبي221851053059 51  0.00

80 راسب 6059525038390مصطفى فراق جاسم فاضل221851053060 52  0.00

93 ناجح 676464705054462معز نواف عبد جبر221851053061 53  66.00

94 ناجح 645386515050448منتظر اسعد حلو صالح221851053062 54  64.00

95 راسب 59800غ685078موسى هادي هاشم منصور221851053064 55  0.00

94 ناجح 665077546750458يونس موحان سمير جلود221851053065 56  65.43

85 راسب 0غغ638358غيونس نجم حميد تقي221851053066 57  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


