
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

77 ناجح 505053596150400عبد العظيم جبار خزعل بدر221621318024 1  57.14

91 ناجح 545057527775456علي شافي صخي كريمش221621318033 2  65.14

78 ناجح 506850566550417م جاسم ناصر حمود221621318039 3  59.57

73 ناجح 506550507650414نجاح جعفر م عجيل221621318048 4  59.14

65 راسب 2920606252520ابراهيم عبد  الصمد مايد حسين221721318001 5  0.00

75 ناجح 505069595950412احمد حسين جعاز شمخي221721318002 6  58.86

79 ناجح 506165507052427احمد عبد ا خلف سنيو221721318003 7  61.00

89 ناجح 505063506768437اسامة منار جبار شديد221721318004 8  62.43

50 ناجح 695550545666400اسحاق رحيم عيسى مطلك221721318005 9  57.14

75 راسب 0غ54غغغغاكرم نمر جوده شنون221721318006 10  0.00

61 راسب 3822313957500باقر رحيم عباس سماري221721318007 11  0.00

52 راسب 4026542250500حمد غالب خنجر صكبان221721318009 12  0.00

51 راسب 5842505072670حيدر دحام جخيور جثير221721318010 13  0.00

50 راسب 3842667572620ربيع لكن مهوس مريهج221721318011 14  0.00

56 راسب 5050313736260زيد كاظم فارس محسن221721318012 15  0.00

86 ناجح 515070555552419سجاد جمهور مطشر زبون221721318013 16  59.86

50 راسب 0غغغغغغسجاد زامل عبد اللطيف عجيل221721318014 17  0.00

50 راسب 0غ50غغغغسلمان حاجم مفتن حاجم221721318015 18  0.00

72 ناجح 655050585255402صادق فلح حسين جابر221721318016 19  57.43

72 راسب 0غ5061غغغضاري مجيد عبد الحسين م221721318017 20  0.00

68 ناجح 655056507650415طاهر رياض نعيمه حسين221721318018 21  59.29

70 ناجح 505060506650396عباس سمير غالي محيسن221721318019 22  56.57

82 راسب 6551753276600عبد الكاظم غالي سحيب عويني221721318020 23  0.00

64 ناجح 505959576858415عقيل موفق غازي حامد221721318021 24  59.29

74 راسب 502055290%5015علي جاسب عبد العالي جوده221721318022 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 686870608073505علي حسين جبر محيسن221721318023 26  72.14

50 راسب 2628703750500علي حسين عليوي رميض221721318024 27  0.00

50 ناجح 655050635050378علي محمود زيدان مزبان221721318026 28  54.00

67 راسب 5627503550500عمار عبد الصاحب كاظم شدود221721318027 29  0.00

53 راسب 29663368570%16كرار جاسب نجم عبد ا221721318028 30  0.00

62 راسب 5433535069550ماجد حسن علي جابر221721318029 31  0.00

67 راسب 5037525458730محسن حسين كاطع رهيف221721318030 32  0.00

75 ناجح 505050685250395مرتضى جبر فاضل مشاي221721318032 33  56.43

80 ناجح 506265526768444مشتاق طالب حمود سعدون221721318033 34  63.43

79 راسب 5438595061550مصدق حسين علي بطي221721318034 35  0.00

60 راسب 0غغغغغغميثم صادق جميل سعدون221721318035 36  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


