
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

ثانوية الميثاق للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

064رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 630غست676758أحمد رعد مشعان مزعل221851064001 1  0.00

88 راسب 5654553850550أحمد محيسن هاشم رهك221851064002 2  0.00

80 راسب 520غغ50غ50جاسم علي شاناوه ياسر221851064004 3  0.00

82 راسب 0غغغ62غ59جليل جابر هاشم حميدي221851064005 4  0.00

86 راسب 540غغ50غ50حسين خزن هاشم عوده221851064006 5  0.00

78 راسب 615451660غ50حسين ماجد حميد مزعل221851064007 6  0.00

غ راسب 0غ64غغ6964حيدر محسن دخيني نايف221851064008 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر محمد علي منصور221851064009 8  0.00

99 ناجح 676471507971501زين العابدين علي جهاد نايف221851064010 9  71.57

83 راسب 0غغغغغغستار ياسر ظاهر مكطوف221851064011 10  0.00

78 راسب 0غغغ54غ51سجاد حسين عبيد شناوه221851064012 11  0.00

80 راسب 0غ32502335غصادق جعفر خلف ناصر221851064013 12  0.00

90 راسب 0غ52غغ5025طه سامي محمد ملكط221851064014 13  0.00

78 راسب 5751653554630عباس عجيل زغير عناد221851064015 14  0.00

71 راسب 230%19%50246317عبد ا خشن ثجيل عايش221851064016 15  0.00

84 راسب 5059695036500عقيل حسين ساجت يدام221851064017 16  0.00

86 راسب 0غغغ54غ50علي محسن دخيني نايف221851064021 17  0.00

91 راسب 0غصفرغ505456علي نعيم ثجيل عواد221851064022 18  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي ياس خضير نفشل221851064023 19  0.00

72 ناجح 505077565052407كرار ياسر عذاب علي221851064025 20  58.14

75 راسب 0غغ5750غ50محمد كامل جميل يدام221851064027 21  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمرتضى جواد مظلوم محيل221851064028 22  0.00

58 راسب 0غغغغغغمصطفى حيدر لهمود طعيمه221851064029 23  0.00

64 راسب 0غغغ575057مهدي مهلي سنوح اصحين221851064030 24  0.00

غ راسب 500غ50585757موسى شناوه بديوي عرف221851064031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الميثاق للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

064رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 0غغغ525056نمر فاضل شمخي ناصر221851064032 26  0.00

92 ناجح 748478635574520آلء عزيز لفته جبار221852064001 27  74.29

77 راسب 530غ50غ5050الهام محمد ذياب محسن221852064002 28  0.00

68 راسب 6450723850500ايات سليم فضاله محمد221852064003 29  0.00

50 راسب 0غغغ50غغرباب علء حنش طاهر221852064004 30  0.00

82 راسب 500غ78867350رباب كاظم حمود ناصر221852064005 31  0.00

74 راسب 6883772638500رحاب رعد مشعان مزعل221852064006 32  0.00

67 راسب 0غغ50605050رحاب غانم شريف طعيمه221852064007 33  0.00

51 راسب 0غغغ50غ50زينب لطيف جوده عذاب221852064008 34  0.00

64 راسب 500غغ605050سجى جبار ياسر مهلهل221852064009 35  0.00

62 راسب 0غغغغغغغفران حنون كاطع صبيح221852064011 36  0.00

75 راسب 34300%50505018فاطمه عباس نوري يدام221852064012 37  0.00

89 ناجح 757184595362493فاطمه نصار حسين لهيمد221852064013 38  70.43

66 راسب 5537662750500نورا حمود خماط شجر221852064015 39  0.00

98 ناجح 798981848777595هبه نصار حسين علوي221852064016 40  85.00

83 ناجح 635267575050422هند شريف كريم بدير221852064017 41  60.29

المشاركون

41 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

35 6 % 14.63

 100.00

الممتحنون
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1 
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 0.00

0 

0 

7  412 11 2 0 

3 4 3 5 0 0 

 42.86 100.00 25.00 45.45 0.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


