
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية النهضة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

049رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 505167505053400حسن رحيم رميض صبيح221751049007 1  57.14

76 ناجح 705272506967456أحمد سهيل عبد الرضا نصار221851049001 2  65.14

82 راسب 550غغغ7153أحمد عارف عبيد دخيل221851049002 3  0.00

83 ناجح 725690575175484أسعد حميد سلمان حسن221851049003 4  69.14

69 راسب 0غ%5350664018حسن جاسب عبد الرضا جاسم221851049006 5  0.00

75 راسب 0غغغ69غ50حسين رحيم كاظم نصار221851049007 6  0.00

غ راسب 0غغغغ6756حيدر عبد الكاظم عبد الرسول سلطان221851049010 7  0.00

82 ناجح 665184505059442سجاد أحمد حسن حنيحن221851049012 8  63.14

84 راسب 77916662840عشرسجاد عيسى صبار ستار221851049014 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغظافر مؤيد عطية عبد ا221851049015 10  0.00

69 راسب 0غغغغ59غعباس عبد الخضر حسين منحوش221851049016 11  0.00

77 ناجح 747885787570537عباس عودة حميد طعمة221851049017 12  76.71

73 راسب 0غغغ71غ55علي أحمد جبر وحيد221851049018 13  0.00

70 راسب 50500غ5064غعلي غافل حمد عودة221851049019 14  0.00

66 راسب 0غغغ505260علي نوري حمدان نور221851049020 15  0.00

74 راسب 0غ50غغغغعماد خالد عزيز عبد ا221851049021 16  0.00

98 ناجح 746988686551513مجتبى صلح مهدي خطل221851049022 17  73.29

82 راسب 900غ828410074محمد عايد خطار ضايف221851049023 18  0.00

64 راسب 0غغغ5056غمرتضى عبد النبي حريز عليخ221851049024 19  0.00

65 راسب 0غ776452غ67مصطفى عودة عبد الرضا نصار221851049026 20  0.00

70 راسب 0غغ507151غوائل خالد لزم ثجيل221851049029 21  0.00

68 راسب 0غغغغغغيوسف رياض عدنان جاسم221851049030 22  0.00

77 راسب 545263610غ65يوسف كاظم أحمد ظاهر221851049031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية النهضة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

049رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 6 % 26.09

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

1 

0 

0  34 2 1 0 

0 3 3 1 1 0 

 0.00 100.00 75.00 50.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


