
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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 ناجح 698892887770574احمد رياض سعود فرحان221851077001 1  82.00

85 ناجح 545580778680517احمد فائق راضي بغدادي221851077003 2  73.86

غ راسب 0غغغغغغاحمد محمد حسن عارف ياسر221851077004 3  0.00

86 راسب 96966785640غاحمد مهدي رمضان جابر221851077005 4  0.00

82 راسب 5750733150410احمد ميثاق ثامر محسن221851077006 5  0.00

70 راسب 0غغغ50غغايهم ضرغام شاكر جواد221851077007 6  0.00

81 راسب 0غغغغغغباقر عدنان كاظم منشد221851077008 7  0.00

96 ناجح 659394768470578بدر كامل حنفوش بديوي221851077009 8  82.57

94 ناجح 536674787785527بسام علي راضي بغدادي221851077010 9  75.29

74 راسب 0غغغغغغحسن ستار عبد المير مطشر221851077012 10  0.00

86 راسب 4062583222500حسن طالب جميل كوار221851077013 11  0.00

92 راسب 73848484780غحسن علي خلف علي221851077014 12  0.00

87 راسب 650غ738475غحسن نبيل عبد المير عبد الحسين221851077015 13  0.00

85 راسب 0غغغ6472غحسين علء جابر محيسن221851077018 14  0.00

79 راسب 0غ50غ6580غحسين علي شطراوي فرحان221851077019 15  0.00

94 ناجح 657289535950482حسين علي صبار عباس221851077020 16  68.86

81 راسب 0غغغغغغحسين عويد عيسى يعكوب221851077021 17  0.00

66 راسب 0غغغغغغحسين مجيد محسن طاهر221851077022 18  0.00

94 ناجح 677193588768538حمزة ضيغم ناهي غثيث221851077023 19  76.86

81 راسب 50530غ625061حيدر علي زاجي عبد ا221851077024 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد خريج عزيز جبر221851077025 21  0.00

84 راسب 5526882435520سجاد صدام عبد العالي حسين221851077026 22  0.00

85 راسب 0غ6650695050سجاد كاظم كاصد خزعل221851077027 23  0.00

83 راسب 0غغغ50غغظافر احمد رشيد حمزه221851077028 24  0.00

93 ناجح 675078506059457عباس عادل شعلن محمد221851077029 25  65.29

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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017
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الثاني الدور
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التطبيقي

88 ناجح 635889515870477عباس عبد الرضا كاظم منشد221851077030 26  68.14

91 ناجح 656874555572480عقيل حسين جبار محسن221851077031 27  68.57

92 راسب 96848394810غعلي اكوين شعيوط خلف221851077032 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين جرداغ كاطع221851077035 29  0.00

87 راسب 0غغغغ5650علي داخل عاصي محسن221851077036 30  0.00

89 ناجح 537287597752489علي سحاب عويد نادر221851077037 31  69.86

94 ناجح 628781998175579علي محمد رشيد بنيان221851077038 32  82.71

90 ناجح 535687506562463علي نعيم صكبان جويد221851077039 33  66.14

85 ناجح 505470505079438قيصر راضي حران عجيل221851077041 34  62.57

84 ناجح 607587535566480ماجد قاسم حسين دواد221851077042 35  68.57

88 راسب 5441716453590مثنى عبد ا مبارك مرزوك221851077043 36  0.00

92 راسب 613929320%5517محمد طالب عباس زغير221851077044 37  0.00

87 راسب 72670غ7991غمحمد عواد كاظم محسن221851077045 38  0.00

71 راسب 5062772231360محمد فؤاد نزار عبد الحسين221851077046 39  0.00

89 راسب 36520صفر677050محمد فيصل احمد ايدع221851077047 40  0.00

84 راسب 500خمس26525850محمد معتمد عزيز موسى221851077048 41  0.00

94 راسب 80685266550غمسلم مجيد كاظم عتيوي221851077049 42  0.00

61 راسب 0غغغغغغمصطفى حسين لطيف محمد221851077050 43  0.00

83 راسب 0غغغ5352غمنتظر حسين وثيج مهلهل221851077051 44  0.00

84 راسب 0غغغ5557غمنتظر سعود عزيز مجيد221851077052 45  0.00

96 ناجح 7810087808488613مهنا حسين زعلن عبود221851077053 46  87.57

88 راسب 540غغغ53غمهند فائق راضي بغدادي221851077054 47  0.00

97 راسب 670غ888265غناهي علي عوفي شذر221851077055 48  0.00

82 راسب 500غ6051غغنور الدين نعيم محمد حسان221851077056 49  0.00

59 راسب 0غغغغغغوسام ضياء علي كامل221851077057 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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75 راسب 0غغغغغغولء جواد زامل عبود221851077058 51  0.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

36 15 % 29.41

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 84.62

13 
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 25.00 100.00 45.45 53.85 57.14 0.00
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