
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الصلح للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 866885807599581احمد جايد هويدي ملوح221841015001 1  83.00

90 راسب 84896469980غاحمد ناصر ياسر جبر221841015002 2  0.00

89 ناجح 556361747485501ازهر رزاق باني حسين221841015003 3  71.57

92 راسب 700غغ81غ68جعفر جبار حسين خمام221841015004 4  0.00

غ راسب 0غ50غغ58غحسن عبد الستار حمادي عبد الحسين221841015006 5  0.00

100 ناجح 775587666975529حسنين بدن جبار نايف221841015007 6  75.57

97 راسب 700غ50غغ78حسين رعد عباس جهاد221841015008 7  0.00

90 راسب 0غ50غ64غ59حسين سعيد حاجم شرباك221841015009 8  0.00

96 راسب 0غغ57غغغحسين ماهر نعمة بندر221841015011 9  0.00

88 راسب 7473780غ5691حيدر جاسب ياسر محمد221841015012 10  0.00

100 ناجح 727476737686557زين العابدين عادل غيلن عاقول221841015014 11  79.57

غ راسب 0غغغغغ67سجاد كاظم عامر خليف221841015016 12  0.00

94 راسب 0غ7986غ9085سجاد مالك علي حسين221841015017 13  0.00

93 راسب 270صفر20غ54غسجاد نافع فهد ثجيل221841015018 14  0.00

91 راسب 810غغ725868عباس غالب ياسر محمد221841015019 15  0.00

96 ناجح 886487707987571علي نصير ثجيل مبارك221841015020 16  81.57

100 راسب 780غغ758389قصي باسم محمد حسن221841015021 17  0.00

98 راسب 290غغغغغكرار عبد علي كاظم اسباهي221841015023 18  0.00

غ راسب 0غغغغ75غكرار قاسم غضيب حريجه221841015024 19  0.00

98 راسب 700غغ645678مؤمل سعود عبد ا نخش221841015025 20  0.00

94 راسب 90800غغ7371محمد باسم محمد حسن221841015026 21  0.00

100 ناجح 979297988698668محمد صادق رمضان شندوخ جبر221841015027 22  95.43

98 ناجح 9498968410092662محمد فاروق علي سدخان221841015028 23  94.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الصلح للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

015رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 7 % 30.43

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

2  18 1 4 0 

2 1 7 0 2 0 

 100.00 100.00 87.50 0.00 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


