
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 التضامن للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 0م68م73م62احمد حافظ مهدي حمد221751016001 1  0.00

74 معيد 500م%3819م33احمد علي حسين طاهر221751016002 2  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرمصفراسعد جابر اميري ناهي221751016003 3  0.00

77 معيد 0صفر50صفر662760جاسم عطية كشيش طلع221751016004 4  0.00

87 معيد 6529548989710جياد جاسم سمير رميض221751016005 5  0.00

85 معيد 5833612036310حسن حميد حنون حنش221751016006 6  0.00

71 معيد 0صفر50صفر502850حسن رميل منيور راضي221751016007 7  0.00

80 معيد 0م5232615061حسين ستار جويد جاسم221751016009 8  0.00

59 معيد 59550صفر502757حسين علي عبد الحسين سلطان221751016011 9  0.00

67 معيد 330م5324%5017حسين فارس غندوب جنديل221751016012 10  0.00

65 معيد 0م5050صفر5024حمود خالد خلوهن مديخيل221751016013 11  0.00

76 معيد 5836685052500حيدر جواد كاظم حري221751016014 12  0.00

88 معيد 6325562964500زهير سمير سكر معاون221751016016 13  0.00

81 ناجح 605965505062427سالم جويد كريم جبار221751016017 14  61.00

68 معيد 5073770صفر6538سجاد مطر م عطية221751016019 15  0.00

70 معيد 0م56صفر42%5714سليم ابراهيم شندوخ غنتاب221751016020 16  0.00

57 معيد 270مم542641صادق زركي جابر رجي221751016021 17  0.00

69 معيد 0م5634503462عباس لفتة صيوان م221751016022 18  0.00

84 معيد 0صفر6069صفر6750عبد المير سعد مري طهمور221751016023 19  0.00

69 معيد 0م34مصفرم62علي م جميل عطشان221751016024 20  0.00

84 معيد 0صفرصفرمصفر6731عمار سامي حاتم عبد ا221751016025 21  0.00

85 ناجح 715786626671498قاسم كريم بجاي راضي221751016027 22  71.14

76 معيد 500مم50%6018قصي جابر مطشر مهوس221751016028 23  0.00

63 معيد 0م24%18صفر6423كاظم راشد جاسم سماري221751016029 24  0.00

85 معيد 56530صفر565059كرار حيدر لطيف اميري221751016030 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 التضامن للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

016رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

83 معيد 50550م522854مجيد دهش سعدون عجيمي221751016031 26  0.00

82 معيد 370مم592966م جابر موسى جباره221751016033 27  0.00

79 معيد 0صفر555071م53محمود حافظ حميد كاظم221751016034 28  0.00

73 معيد 50400مصفر5833مراد ماضي نعيم بجاي221751016035 29  0.00

66 معيد 0م61م705072مسلم زركي جابر رجي221751016036 30  0.00

79 معيد 0صفر37م552956مسلم سعيد كامل دبيس221751016037 31  0.00

صفر معيد 0صفر78مصفرم57مشعل عيسى عجيل كاظم221751016038 32  0.00

87 معيد 0م6141735160مصطفى عطية جاسم سماري221751016039 33  0.00

72 معيد 0صفر59صفر615069مصطفى م عبد الساده خرباش221751016040 34  0.00

78 معيد 0مسبعصفرصفر5031نبيل م سلمان شدود221751016041 35  0.00

70 معيد 0صفر32مصفر5327نعيم مروح طهمور مطير221751016042 36  0.00

76 معيد 0م64صفر747678هاني زركي جابر رجي221751016043 37  0.00

64 معيد 62580صفر653366هيثم عبد كاصد شدود221751016044 38  0.00

72 معيد 0ممم50م62آسيا طايع حميد كاظم221752016001 39  0.00

77 معيد 503338530م62آيات صابر خضر لفته221752016002 40  0.00

87 ناجح 859290898891622انتظار حبيب ياسر م221752016003 41  88.86

78 معيد 0صفر%6021502619ايمان غانم صبري عبد221752016004 42  0.00

83 معيد 0مم73397750بلقيس رشيد مشاي ثويني221752016005 43  0.00

82 معيد 0م28صفر592952تقى هادي شاهين حمد221752016006 44  0.00

81 معيد 36500م563962طيبه حامد واسل سلطان221752016007 45  0.00

90 ناجح 805766538258486عهود شعلن مهدي حمد221752016009 46  69.43

89 معيد 7841656975810فاطمه فريح مطشر حسن221752016010 47  0.00

85 ناجح 735562505168444مريم عمران جلوب جاسم221752016011 48  63.43

80 ناجح 505077505165423نورس ناظم حيال صبار221752016012 49  60.43

80 معيد 50580صفرصفر6463هدية شلل هزاع صنيت221752016013 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية التضامن للبنين

التسلسل

2017/2016
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المشاركون

50 
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مدير المركز
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