
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 الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 5831695451560احمد سامي خلف جاسم221851318001 1  0.00

70 راسب 6230605054590احمد كاظم نافل مهاوش221851318002 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد مرتضى كاظم سباهي221851318003 3  0.00

80 راسب 5459865041510امجد حسن غركان حسين221851318005 4  0.00

91 ناجح 765092776687539باقر سعود عبد ا نخش221851318006 5  77.00

75 راسب 6023645053590حسين حبيب لزم طرخيم221851318008 6  0.00

91 راسب 2529376354600حيدر جاسم غفلة علي221851318010 7  0.00

81 ناجح 576157515662425حيدر يحيى كشاش سفيح221851318011 8  60.71

91 راسب 6553715830560خالد رياض غضبان سليمان221851318012 9  0.00

81 ناجح 515070535052407رسول علي عبد الحسين منهل221851318013 10  58.14

83 راسب 5535796355500سليم ابراهيم شندوخ غنتاب221851318014 11  0.00

83 راسب 5036502825500صادق حميد مشط شافي221851318015 12  0.00

78 راسب 5050743441500صادق عبد الحسين صخي كريمش221851318016 13  0.00

92 ناجح 695675627450478صلح عطشان صالح جبر221851318018 14  68.29

70 راسب 5050655034500طه رشيد باهض علي221851318019 15  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعباس بجاي عبد ربه جبارة221851318020 16  0.00

98 راسب 7224815278570عبد العلى مرتضى محمد جار ا221851318021 17  0.00

93 ناجح 717065605857474عمار جبار لفته ساجت221851318023 18  67.71

88 ناجح 655376505050432عمار سامي حاتم عبد ا221851318024 19  61.71

90 ناجح 796995838591592قتيبة سليم كريم محمد221851318025 20  84.57

88 راسب 502240500%5019قصي جابر مطشر مهوس221851318026 21  0.00

78 راسب 5150532550340محمد طعيم مدلول ضاحي221851318029 22  0.00

100 ناجح 777390586159518محمد عبد الرضا شرشاب ياسين221851318030 23  74.00

92 راسب 7035845069830محمد عبد الهادي كاظم اسباهي221851318031 24  0.00

100 ناجح 908796806991613مرتضى كاظم غانم جبير221851318035 25  87.57

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 الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

93 ناجح 766096755679535مصطفى هوار جاسم ميس221851318037 26  76.43

89 راسب 5928892850500نبيل محمد سلمان شدود221851318038 27  0.00

75 راسب 0غغغ55غغوسام حميد كاظم طليل221851318040 28  0.00

96 ناجح 666385817277540وليد نجاح كاظم بنيان221851318041 29  77.14

86 ناجح 767075595657479منتظر حسين خليف نفاوه221851318042 30  68.43

100 ناجح 797298856574573نصر ا عودة مزهر ناصر221851318043 31  81.86

المشاركون
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 9.09 80.00 58.33 50.00 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


