
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 علي حمزه مطر المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

305رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 0غغغغغغإبراهيم هيثم طالب صبار221851305001 1  0.00

77 راسب 0غ50غ5950غأثير حسين داخل جماد221851305002 2  0.00

78 راسب 5050553350570إسماعيل زامل ناصر زغير221851305003 3  0.00

91 راسب 5333712750630احمد كريم رخيص نجار221851305004 4  0.00

78 راسب 0غغ5050غ50احمد ناظم رزاق مناحي221851305005 5  0.00

86 راسب 0غغغ332050احمد يحيى حسن جبار221851305006 6  0.00

70 راسب 5154505541500جعفر حميد محسن علي221851305007 7  0.00

73 راسب 500%5025512319حاتم كريم ثجيل خفيف221851305008 8  0.00

66 راسب 0غ645050خمس38حسين علي هادي لفته221851305009 9  0.00

85 راسب 500أربع50508124حمزة عبد ساجت زبون221851305010 10  0.00

54 راسب 0غغغغ%4116حيدر عبد الرضا منصور حسين221851305012 11  0.00

68 راسب 0غغغ506450رياض حيدر شخير نجم221851305013 12  0.00

75 راسب 500%732612%5418سجاد حسين خضير ماجد221851305014 13  0.00

78 ناجح 705053575059417سجاد نغيمش جابر حلبوص221851305015 14  59.57

58 راسب 220%5022502413سعد جواد كاظم مسعد221851305016 15  0.00

77 راسب 0غغغغغغسعد حبيب شاكر تايه221851305017 16  0.00

83 راسب 5150755928500ضياء ماجد محسن خضير221851305018 17  0.00

95 ناجح 786697776095568عادل صباح عبيد عطشان221851305019 18  81.14

82 راسب 38500سبع505086عباس فالح عبد النبي جاسم221851305020 19  0.00

69 راسب 500ستتسع513232عباس لهوين عبد علي221851305021 20  0.00

95 ناجح 725994687280540عبد الرزاق علي هادي فيصل221851305022 21  77.14

غ راسب 0غغغغغغعبد ا حميد غالي عبد ا221851305023 22  0.00

66 راسب 0غغغغغغعطا ا مراد علوي رية221851305025 23  0.00

89 راسب 61770غ79غ53علء محمد عودة حمدان221851305027 24  0.00

81 راسب 505150500%5618علي عبد ا حزام سعدون221851305028 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 علي حمزه مطر المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

305رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 0%15غأربع412255فاضل دايخ جاسم جابر221851305029 26  0.00

50 راسب 0غغغغ%11واحدكرار رزاق بدر محمد221851305030 27  0.00

81 راسب 6231746738640مؤيد قاسم حسن عبد الرزاق221851305031 28  0.00

95 ناجح 697361825175506محمد جاسم محمد بلجي221851305032 29  72.29

92 ناجح 656591507265500محمد خضير خليف فنطيل221851305033 30  71.43

75 راسب 500%5329503517محمد عودة فيصل ناصر221851305034 31  0.00

88 راسب 0غ%12%53236318محمد وسام حسن هزيز221851305035 32  0.00

73 راسب 5054533920500محمد يوسف موسى رميض221851305036 33  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى رزاق بدر محمد221851305037 34  0.00

86 راسب 5032695533500مسلم موحان هليل خليف221851305038 35  0.00

69 راسب 5135583250400موفق كريم شيشون حمد221851305039 36  0.00

63 راسب 5150565134260هاشم محمد خلف جبار221851305040 37  0.00

70 راسب 5051676232520وسام صباح مشرف خليص221851305041 38  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


