
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 دار الندوة المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 30420%60775718احمد أنور ضاحي هبهوب221841225002 1  0.00

79 راسب 58770غ788054انمار عدنان تركي علي221841225004 2  0.00

73 راسب 0غغغغ5550حازم بجاي عكار سويف221841225005 3  0.00

97 ناجح 898798828382618حسن مبدر حمادي طهيوش221841225006 4  88.29

91 راسب 6667702768510حسين سعيد حمادي طهيوش221841225007 5  0.00

96 راسب 810غ81757264حسين علي محسن زايد221841225008 6  0.00

99 ناجح 9396100919695670حسين قاسم فالح يوسف221841225009 7  95.71

غ راسب 0غغغغغ65حميد فرحان كاظم عشم221841225010 8  0.00

89 راسب 0غ65غغ6474حيدر حامد تركي سعدون221841225011 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر كمال حمد ابراهيم221841225012 10  0.00

غ راسب 58500غغ5855حيدر نصير جبر عصواد221841225013 11  0.00

96 ناجح 717565576363490سجاد احمد حمادي طهيوش221841225015 12  70.00

92 ناجح 777681515058485سجاد نوري جهاد ناصر221841225016 13  69.29

85 ناجح 806286577167508سعد هلل فليح حسن221841225017 14  72.57

غ راسب 0غ68غغغ61عايد شنين مريهج شريف221841225018 15  0.00

75 راسب 7062562750560عباس ناظم نوفي محسن221841225020 16  0.00

غ راسب 0غ70غغ6257عقيل باسم غند عوده221841225021 17  0.00

70 راسب 770غ57215040علي جاسم محمد نعمه221841225022 18  0.00

89 ناجح 828792718788596علي سعيد حمادي طهيوش221841225023 19  85.14

غ راسب 0غغغغغغعلي كسار جبار طعيمة221841225024 20  0.00

50 راسب 0غ50غ50غ50علي موسى رسن فرحان221841225025 21  0.00

79 راسب 60650صفر717775عيسى حسين علي عناد221841225027 22  0.00

91 ناجح 745781788697564عيسى طالب عيسى شمام221841225028 23  80.57

93 ناجح 818795768895615محمد أركان مناع بدن221841225030 24  87.86

86 راسب 0غ6466غ74غمحمد جبار عبد حسن221841225031 25  0.00

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 دار الندوة المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

225رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغمحمد جودة كاظم عكاب221841225032 26  0.00

75 راسب 0غ64غصفر6372محمد حسن خليف نمش221841225033 27  0.00

87 راسب 0غ57غ727468محمد حسين علي عناد221841225034 28  0.00

72 راسب 76500غ50غ71محمد عدنان داود ابراهيم221841225035 29  0.00

87 راسب 0غ50غ677751مرتضى زعيم جداح عنبر221841225037 30  0.00

83 راسب 500غ52غغ71مقتدى ستار محسن سعيد221841225038 31  0.00

72 راسب 0غغغغغغمنير كاظم مراد حسين221841225039 32  0.00

85 راسب 0غ50غغغ58نعمه علي نعمه عبد علي221841225041 33  0.00

70 راسب 500غغغ6868وائل خالد شريف شغي221841225042 34  0.00

المشاركون

34 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

26 8 % 23.53

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 
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 0.00

0 

0 

4  79 1 8 0 

3 6 4 0 7 0 

 75.00 85.71 44.44 0.00 87.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


