
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 شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغ7152غ50اسعد يوسف محيبس سلمان221751053002 1  0.00

70 ناجح 505058526054394انور ناصر حسين سلمان221751053003 2  56.29

81 راسب 0غ5250675131باقر جابر عطيه دوار221751053004 3  0.00

56 راسب 0غغغغ56غبرير اياد عبد عواد221751053005 4  0.00

50 راسب 0غغغ5050غجعفر مسلم وطين منخي221751053006 5  0.00

78 راسب 0غ50صفر655464جليل عبد الحسين خضير ظاهر221751053007 6  0.00

85 ناجح 658876535562484حسن احمد عبد ا حوار221751053008 7  69.14

غ راسب 0غغغغغغحسن مجيد خاجي صحن221751053010 8  0.00

61 راسب 5033562627200حسين جليل كاظم عبيد221751053011 9  0.00

52 راسب 0غغغ52غغحسين حيدر قاسم باقر221751053012 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين راشد زعيبل خليف221751053013 11  0.00

58 راسب 5023505027570حسين رحيم منصور سالم221751053014 12  0.00

90 راسب 710صفر68676650حسين علي طالب دعيم221751053015 13  0.00

54 راسب 0غغ4224غ50حسين مجيد كاظم كعود221751053016 14  0.00

77 راسب 0غ6550562150حسين م صاحب عمران221751053017 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغحمزه احمد هادي زغير221751053018 16  0.00

68 راسب 0غغغغغغحمزه م عبد الكاظم جواد221751053019 17  0.00

76 راسب 720غ725469غحيدر رياض بشير حامد221751053020 18  0.00

53 راسب 0غغغغغغحيدر عبد الرزاق كاظم عبيد221751053021 19  0.00

71 ناجح 615058606355418سجاد رحمن شعلن عبيد221751053022 20  59.71

78 راسب 0غغصفر505065عباس العيوس طريج جبر221751053023 21  0.00

77 راسب 0غغ52515036عباس جبار مهدي جباره221751053024 22  0.00

50 راسب 5934502739580عباس حسين علوان ياسين221751053025 23  0.00

66 راسب 0غغ5050غ50عبد المير هيثم ساجت دغيم221751053026 24  0.00

72 راسب 0غغ5050غغعبد ا اسعد محيسن حسين221751053027 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
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ذي قار
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التسلسل
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

64 ناجح 536950505050386عبد المجيد سنان علي مزعل221751053028 26  55.14

75 راسب 6052505050370عبد المحسن سالم عبد ا حوار221751053029 27  0.00

65 راسب 0غغ5050غ50علي احسان عوده سالم221751053030 28  0.00

88 ناجح 697360716950480علي احمد عبد علي كاظم221751053031 29  68.57

84 راسب 0غغغ50سبع54علي اسعد حلو صالح221751053032 30  0.00

78 راسب 0صفر5925505650علي الكبر عبد الحسين داود نغيمش221751053033 31  0.00

72 راسب 5656513640330علي حسين كريدي حمدان221751053034 32  0.00

84 راسب 510غغ5857غعلي حسين مانع حسين221751053035 33  0.00

69 راسب 680%5031755014علي شمخي جبر غالي221751053036 34  0.00

91 راسب 0غ7173غغغعلي عامر كاظم مزيعل221751053037 35  0.00

63 راسب 50610غ595763علي عناد وحيد ضاحي221751053038 36  0.00

61 راسب 0غغ5050غ50علي لطيف جاسم عوده221751053039 37  0.00

76 راسب 0%505050222519علي مالك فارس عليوي221751053040 38  0.00

50 راسب 0غغغغغغعلي محسن رشك سلمان221751053041 39  0.00

75 راسب 50710صفر585850علي ناجي رسن وهيب221751053042 40  0.00

63 راسب 0غغغ6950غعلي نافع داود نغيمش221751053043 41  0.00

83 ناجح 726194735865506عمار محمود خلوي مهنه221751053044 42  72.29

85 راسب 50560غ757867كاظم بسام موسى عطا221751053045 43  0.00

73 راسب 5452672950500م باقر علء سلمان سرسوح221751053046 44  0.00

76 راسب 0غغ64غغغم رضوان جبار جوده221751053047 45  0.00

84 راسب 5450602250200م شناوه صاحي فدعم221751053049 46  0.00

59 راسب 0%503054243016م عادل عبد الحسن هلل221751053050 47  0.00

66 راسب 0غغغ525055م عباس لعيبي زعيط221751053051 48  0.00

74 راسب 6362584250500م عبد الرزاق حسين مطر221751053052 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغم عوده عباس جبر221751053053 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغم فاضل ياسين فيصل221751053054 51  0.00

80 ناجح 525071615052416مسلم علي يونس عذافه221751053056 52  59.43

62 راسب 0غغصفر5872%16مصطفى حسن خضير عبد الحسين221751053057 53  0.00

73 راسب 5055625531610مصطفى حسن كاظم معله221751053058 54  0.00

62 راسب 5053682538200مصطفى فراق جاسم فاضل221751053059 55  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمنتظر سعد شويل زايد221751053060 56  0.00

79 راسب 0غغغ50غ55همام رياض عزيز جوده221751053063 57  0.00

75 ناجح 505471585063421ياسين علء طه ياسين221751053064 58  60.14

83 راسب 500غ5050غ61يونس موحان سمير جلود221751053065 59  0.00
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