
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 سامراء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 ناجح 678393877489585امجد خلوهن حسون فدعم221851092001 1  83.57

90 راسب 0غغغ5059غامير عبد الكاظم حمادي عبد الحسين221851092002 2  0.00

76 راسب 5633505050560بدر طالب سنيم سفيح221851092003 3  0.00

85 راسب 6031565950500جبار مالح عباس سواك221851092005 4  0.00

94 راسب 0غغغغ5050حسن جميل جابر خليف221851092006 5  0.00

92 ناجح 657778736378526سجاد شامل شاطي مايد221851092009 6  75.14

83 راسب 6552730غ6954صلح احمد ناظم فارس221851092010 7  0.00

98 ناجح 577164585359460طالب جودة بديوي لفته221851092011 8  65.71

97 ناجح 628881887583574علي حسين هزل عبيد221851092013 9  82.00

96 راسب 5050690غ7473علي عباس رشك بتور221851092014 10  0.00

81 راسب 0غ52غ58غ52علي كامل ثجيل جاسم221851092015 11  0.00

91 راسب 5434815050530مؤيد عبد الحسين فليح مزبان221851092017 12  0.00

70 راسب 3025582032210محمد قائد حميد باهض221851092018 13  0.00

89 راسب 6429845052590مرتضى محمد علي فرج221851092019 14  0.00

89 ناجح 607885707884544مصطفى جابر معيوف كزار221851092020 15  77.71

غ راسب 540غغ61غغمصعب جابر حمود جازع221851092021 16  0.00

غ راسب 0غغغ81غغمنتظر سعيد محسن شبيب221851092022 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهدي محمد محسن محمد221851092023 18  0.00

96 ناجح 667480567076518نسيم طالب عبد ا غلب221851092024 19  74.00

97 راسب 6669823150620هاشم احمد منخي غضبان221851092025 20  0.00

100 ناجح 725493567265512هاشم عدنان هاشم سلمان221851092026 21  73.14

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 سامراء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 7 % 33.33
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2 

2 

 75.00

4 

3 
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 28.57 100.00 80.00 50.00 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


