
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 العمار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

273رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 0غغ50غ5050اياد سعدون جلده محسن221841273001 1  0.00

96 راسب 590غ6171غ55حسين مسيج سعود محسن221841273002 2  0.00

96 ناجح 678373535157480خالد جاسم خليوي شلش221841273004 3  68.57

غ راسب 0غغغغغغرشيد مشاوش حسن مناحي221841273005 4  0.00

75 راسب 680غغ58غ57سجاد صادق سعود محسن221841273006 5  0.00

98 راسب 50600غ77غ66عباس صادق سعود محسن221841273007 6  0.00

93 ناجح 817690788782587عباس كريم عزيز عطشان221841273008 7  83.86

91 راسب 0غ6860878684علي عبد جابر صيوان221841273010 8  0.00

86 راسب 827978720غ61علي نعيمه كماش منشد221841273011 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغعواد حمزه جوده مصحب221841273012 10  0.00

100 ناجح 9484907477100619فهد هليل ياسر فزع221841273013 11  88.43

82 راسب 570غ6150غ62فهد يعقوب يوسف فرحان221841273014 12  0.00

70 راسب 0غغ50غغ50محمد جاسب مسير سمسم221841273015 13  0.00

95 ناجح 747688606570528محمد حسن وداعه صحن221841273016 14  75.43

88 ناجح 818775748690581محمد رضا خليوي شلش221841273017 15  83.00

92 ناجح 779484819486608يوسف صالح خليوي شلش221841273018 16  86.86

97 راسب 0غ786762غ77احلم قهيوي سلمان كمر221842273001 17  0.00

94 ناجح 706269509077512افراح رزيج عطشان محسن221842273002 18  73.14

85 راسب 680غ71غغ70افراح مجيد جبر بسام221842273003 19  0.00

69 راسب 336740500%5415خلود علي ربيع منصور221842273004 20  0.00

94 راسب 0غ82غ72غ70مريم صالح ياسر فزع221842273009 21  0.00

50 راسب 0غغغغغغناديه جاسم شخير علي221842273010 22  0.00

68 راسب 66500غغغ57هيا عطوان والي ضيدان221842273011 23  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 العمار المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

273رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 7 % 30.43

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

4  44 4 3 0 

3 3 4 3 3 0 

 75.00 75.00 100.00 75.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


