
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 الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

063رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 5033563723500أحمد قاسم محمد خفي221851063001 1  0.00

85 راسب 0غ55غ84غ53احمد ثامر قاسم ملغوث221851063002 2  0.00

81 راسب 0غغغغغغاحمد جميل ناصر جار ا221851063003 3  0.00

90 ناجح 565282715550456احمد عبد محسن جبر221851063005 4  65.14

83 راسب 0غغغ89غ62جعفر الطيار واثق غياض بديوي221851063006 5  0.00

99 راسب 78580غ84غ61حسن فالح هاشم محمد221851063007 6  0.00

92 راسب 5050835737570حسين عبد علي زبالة لفتة221851063008 7  0.00

80 راسب 500غغ55غ50حسين علي عامر ظهير221851063009 8  0.00

99 ناجح 796698928694614حسين فليح محسن صبر221851063010 9  87.71

95 ناجح 7680100857486596خالد صبار ثجيل رسن221851063011 10  85.14

91 ناجح 737498926571564رسول جواد خلف حطاب221851063012 11  80.57

85 راسب 570غغ66غ51رسول مضر نعيم سرحان221851063013 12  0.00

90 راسب 660غ54689166زين العابدين كاظم خميس عباس221851063014 13  0.00

87 راسب 550غغ62غ50سالم حسين سالم سعيد221851063015 14  0.00

80 راسب 0غغغ66غغسجاد احمد عبد الرزاق حسن221851063016 15  0.00

88 راسب 610غغ55غغسجاد صافي زويد خزعل221851063018 16  0.00

90 راسب 690غ64508158سجاد عبد علي ورش حسن221851063019 17  0.00

غ راسب 0غغغ71غغسجاد فاضل حاتم كاطع221851063020 18  0.00

96 ناجح 818188958690617سيف علي جابر علي221851063021 19  88.14

99 ناجح 767882927494595سيف علي محسن عبود221851063022 20  85.00

100 ناجح 7986909886100639شعبان عامر فرج صياح221851063023 21  91.29

71 راسب 0غغغ5060غضرغام سعيد عذيب جاسم221851063024 22  0.00

99 ناجح 8887100789396641عباس فاضل عبد جابر221851063026 23  91.57

96 راسب 66800غ90غ74عباس مؤيد عطيه عاتي221851063028 24  0.00

95 راسب 5033815650500علء جاسم محمد فليح221851063029 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 الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

063رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغ76غغعلي جواد كاظم عجيل221851063030 26  0.00

88 ناجح 656490678274530علي حشيف دليل رسن221851063031 27  75.71

95 راسب 0غ5250625057علي رعد عويد سكران221851063032 28  0.00

88 راسب 500غغ606284علي يوسف احطيحط منشد221851063034 29  0.00

75 راسب 500غغ72غ57غدير جميل سالم سعيد221851063035 30  0.00

80 راسب 500غغغ50غكاظم مالك علي هاشم221851063037 31  0.00

89 راسب 520غ57677054كرار مجيد كامل سكر221851063038 32  0.00

85 راسب 0غغغ505051كرار محمد شائع مشحل221851063039 33  0.00

93 راسب 0غغ7750غ63مجتبى علي حسين عامر221851063041 34  0.00

89 ناجح 766491827686564محمد حسين بحر عليوي221851063042 35  80.57

84 راسب 660غغ605070محمد حميد عذيب جاسم221851063043 36  0.00

91 ناجح 767387807981567محمد خميس مصاول عويد221851063044 37  81.00

85 راسب 630غ50575450محمد قادر شويج مسير221851063045 38  0.00

85 راسب 0غغغ555062مرتضى جاسب شنيور سكر221851063046 39  0.00

75 راسب 0غغغ54غغمسلم منصور منور نجيرس221851063047 40  0.00

85 راسب 0غغغغغغمصطفى جبار ثجيل رسن221851063048 41  0.00

88 راسب 5150715038500مصطفى مضر فاضل هارون221851063049 42  0.00

87 راسب 5438765152590مفيد عبد الحسين وثيج جويبر221851063050 43  0.00

91 ناجح 696575896367519مقتدى شوقي لعيبي حنون221851063051 44  74.14

80 راسب 5337713250510مقتدى هادي جلب حاجم221851063052 45  0.00

91 ناجح 535868785059457مهدي عبد الحسين غريب ذباح221851063053 46  65.29

99 ناجح 635085535072472ميثاق عاجل دفتر جوال221851063054 47  67.43

84 ناجح 726985618376530ميثم ناجي عبد جابر221851063055 48  75.71

85 ناجح 505080595068442ناجي غانم عبود عليوي221851063056 49  63.14

79 راسب 6050695061270ناظم قاسم عبودي عايد221851063057 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

063رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 ناجح 645662545073453نور منصور منور نجيرس221851063058 51  64.71

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

34 17 % 33.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

2 

2 

13  111 13 5 0 

9 1 9 10 4 0 

 69.23 100.00 81.82 76.92 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


