
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 الطهار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 506550566250409امين عبيد لطيف عباس221841034001 1  58.43

88 ناجح 515077568065467تحسين بشير حمزة حنش221841034003 2  66.71

95 ناجح 908894839378621حسن علي عبد مريان221841034004 3  88.71

89 ناجح 918994759587620حسن كاطع جاسم غاطي221841034005 4  88.57

94 ناجح 825079858979558حسين حسن حيدر عكاب221841034006 5  79.71

غ راسب 0غغغ5050غحسين علء عجيل داود221841034007 6  0.00

97 ناجح 959990959898672حسين علي خليل محمد221841034008 7  96.00

89 ناجح 777068516870493حسين علي نعيثل عويد221841034009 8  70.43

غ راسب 0غغغغغغعقيل مزيعل عاصي زغيرون221841034014 9  0.00

99 ناجح 9210096799496656علء جبار شبوط كاظم221841034015 10  93.71

87 راسب 0غغغ8274غعلي حسن مرد عيسى221841034017 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين عويد هبهوب221841034018 12  0.00

غ راسب 0غ87غ657878علي سلمان جابر جودة221841034019 13  0.00

89 ناجح 768392679378578كرار رحيم محمد ادريس221841034022 14  82.57

94 ناجح 869695879899655محمد حميد صالح ساهي221841034023 15  93.57

94 ناجح 688270505978501محمد علي جعفر دايخ طشطوش221841034024 16  71.57

79 راسب 0غغغغ5057محمد علي صاحب صكبان221841034025 17  0.00

80 راسب 57500غ82غ63مصطفى حمد نعمه دخل221841034028 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغمعتز قاسم كشيش ناصر221841034029 19  0.00

91 راسب 0غ9495غغ89نور الحسين هاني بلكوت داود221841034031 20  0.00

92 ناجح 605870596161461هيثم عباس مكطوف صعيصع221841034032 21  65.86

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 الطهار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

9 12 % 57.14

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

2  111 2 4 0 

2 1 11 2 4 0 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


