
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

ثانوية الصادقون للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 راسب 5650302950330الحسن عبد الرزاق محمود ساجت221841059001 1  0.00

80 ناجح 698465505067465حسن ابراهيم سداوي صوين221841059002 2  66.43

72 راسب 0غغغغغغحسنين عبد الجليل عبد المحسن ربح221841059004 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين ستار جبار عطية221841059006 4  0.00

80 ناجح 687076696264489حسين ظافر دنيف حمد221841059007 5  69.86

78 ناجح 586456757571477حلمان وهاب حلمان منصور221841059009 6  68.14

84 ناجح 678069646265491حيدر حسين مشاي حمود221841059010 7  70.14

غ راسب 0غغغغغ57حيدر علوي عبد جبر221841059011 8  0.00

70 ناجح 505366735865435حيدر عماد كريم عبد الحسين221841059012 9  62.14

76 راسب 0غغغغغغحيدر فاضل مجرم عناد221841059013 10  0.00

79 راسب 57500غ625051خالد حافظ ثجيل حاجم221841059014 11  0.00

60 راسب 0غ50غ715262خلف عدنان خليف كريم221841059015 12  0.00

67 راسب 630غغغ5470ذو الفقار طالب عريبي هاشم221841059016 13  0.00

80 ناجح 506050505851399رسول صلح كريوش جبير221841059017 14  57.00

58 راسب 0غغغغ50غسجاد رحيم شريف حسين221841059018 15  0.00

95 ناجح 717866717486541عباس عماد عباس عبد221841059021 16  77.29

80 راسب 0غ50غغغ55علي جابر نادر عزيز221841059022 17  0.00

94 ناجح 889080868985612علي جاسم محمد مهاوش221841059023 18  87.43

81 راسب 5167580غ7776علي عادل عبد ناصر221841059025 19  0.00

70 ناجح 716280647274493علي نعيم رديني فزيع221841059026 20  70.43

71 ناجح 505065535150390قاسم مجيد هاشم عودة221841059027 21  55.71

72 راسب 54530غغ5679مؤمل فلح حسن ثجيل221841059028 22  0.00

85 ناجح 636380505456451ماهر سالم فطامي مصحب221841059029 23  64.43

غ راسب 0غغغغ71غمحمد علي كاظم طاهر221841059030 24  0.00

82 ناجح 8410066758488579منتظر قاسم كريم مهلهل221841059032 25  82.71

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

ثانوية الصادقون للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 6977652650500يحيى رهيف خلف شابث221841059034 26  0.00

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 12 % 46.15

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

1 

1 

1  88 2 3 0 

1 7 6 2 2 0 

 100.00 87.50 75.00 100.00 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


