
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 النصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

027رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 0غغغغ51غاحمد جوير عدل صالح221841027001 1  0.00

75 ناجح 648263737150478احمد عوده راشد جابر221841027002 2  68.29

80 ناجح 717473617164494حسن جاسم عاشور فهد221841027004 3  70.57

62 راسب 5337502637500حسن كاظم لطيف عبيد221841027005 4  0.00

89 راسب 65720صفر779380حسين فيصل كريم هادي221841027006 5  0.00

76 راسب 50500غغ74غحيدر محمد عبد ا محيسن221841027008 6  0.00

99 راسب 7823896165790سرمد رزاق والي حمادي221841027010 7  0.00

51 راسب 0غغغغ50غصباح هادي صبر عطيه221841027011 8  0.00

82 راسب 0غ5956595050طالب كروش ذرب عباس221841027012 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغطه محمد عزيز ياسر221841027013 10  0.00

76 راسب 6650543551530عباس ستار جبار منصور221841027014 11  0.00

89 راسب 815378850غ71عقيل فرج حمد عبد الحسن221841027018 12  0.00

75 راسب 9377880غ9187علي عبد ا هاشم قاسم221841027019 13  0.00

95 راسب 6874630غ8179غدر عبود داشي جابر221841027020 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد طالب كريم شاهين221841027026 15  0.00

73 راسب 0غغغغ6150محمد عبد الساده حمادي مهنى221841027027 16  0.00

91 ناجح 639478867970561مرتضى محسن عبد الصاحب خلف221841027028 17  80.14

63 راسب 0غغغ506150مسلم غالب والي نجم221841027029 18  0.00

100 ناجح 948990919480638مصطفى نجم عبد مطير221841027030 19  91.14

69 راسب 0غ56غ65غ57منتظر عادل جمعه سالم221841027031 20  0.00

91 ناجح 667083616967507مهدي صالح عباس ذياب221841027032 21  72.43

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 النصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

027رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 5 % 23.81

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

2  07 2 5 0 

0 0 4 1 5 0 

 0.00 0.00 57.14 50.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


