
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 الكرار للمتميزين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

080رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 9394981009410082674أنور هاشم سعد ذويب221841080001 1  96.29

99 ناجح 92100981009910096688احمد سالم عبد ا هاشم221841080002 2  98.29

97 ناجح 9310096100959874679احمد شوقي خلف محمد221841080003 3  97.00

غ راسب 0غغغغغ98غباقر عجيل خضير زياره221841080008 4  0.00

86 ناجح 81939490999963642حسن محمد حميد مجيد221841080009 5  91.71

96 ناجح 861009489999895662حسين رياض حبيب ياسين221841080011 6  94.57

94 راسب 0غغغغغ89غحسين صلح عبد الهادي والي221841080012 7  0.00

غ راسب 0غغغغغ78غعبد ا ياسين خضير حسين221841080022 8  0.00

86 راسب 660غ67غ669774علي حيدر كاظم ياسين221841080025 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغغعلي رياض محمد جبار221841080027 10  0.00

83 راسب 500غغغغ8892علي سيف الدين عبد الرحمن فرهود جساس221841080028 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغغعلي عبد ا كريم كايم221841080030 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغغمؤمل محمد عرمش جنب221841080036 13  0.00

94 راسب 58540غ93صفر6898مجتبى هيثم محمد محسن221841080037 14  0.00

98 ناجح 8910094100849481659محمد لطيف حسين صالح221841080038 15  94.14

88 راسب 6062590غغ93غمرتجى رفعت يعقوب يوسف221841080040 16  0.00

89 ناجح 921009493929780657مرتضى حنون عبد الساده مهوس221841080041 17  93.86

75 راسب 0غ698464695270مرتضى فالح علي عطيه221841080042 18  0.00

غ راسب 0غغغصفرغغغمصطفى علي عبد الرضا حمزه221841080043 19  0.00

78 راسب 570غغ86غ94غمقتدى حيدر هدوان عبيد221841080049 20  0.00

100 ناجح 9510095879410091671منتظر اخلص زامل معيوف221841080050 21  95.86

82 راسب 6266510غ9568غمنتظر حسام علي شهاب221841080051 22  0.00

85 ناجح 85988775848661600يوسف حسن مطشر عمران221841080054 23  85.71

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 الكرار للمتميزين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

080رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

14 9 % 39.13

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

4 

4 

1  36 0 3 5 

1 2 5 0 3 5 

 100.00 66.67 83.33 0.00 100.00 100.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


