
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 المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 5350633650370امجد جاسم عيدان نايف221751079007 1  0.00

71 راسب 573560540%5115مثنى حميد عبود درويش221751079034 2  0.00

82 راسب 0غ26غ69غ50احمد فليح هادي سفاح221851079001 3  0.00

98 راسب 6460693360730احمد ياسين راضي ريحان221851079002 4  0.00

82 راسب 673950500%5017اكرم محمد مسير غياض221851079003 5  0.00

87 راسب 590غغغ5784حسين جميل كامل ماهر221851079007 6  0.00

74 راسب 0غغغ50غغحسين رحيم خنيفر تنبول221851079008 7  0.00

76 راسب 570غغ55غ55حمزه عبد الحسين كاظم سلمان221851079011 8  0.00

86 راسب 5039575150630سلم فهد خشان ناهي221851079015 9  0.00

94 ناجح 656179505463466عباس كامل سوادي طاهر221851079016 10  66.57

91 ناجح 658075585765491علي اسعد كاظم محمد221851079017 11  70.14

96 راسب 0غ70غ74غ64علي جميل عبد الجليل غزاي221851079018 12  0.00

97 ناجح 657386715475521علي حمود حسن مطرود221851079019 13  74.43

76 راسب 0غغغغ6361علي فيصل عبد المير سرحان221851079020 14  0.00

87 راسب 0غ51غ5358غعلي كريم عبد رسن221851079021 15  0.00

81 راسب 500غغغ6260علي ماجد شبلي عامر221851079022 16  0.00

88 راسب 5150713250560علي نعيم محمد علي221851079023 17  0.00

74 راسب 0غ60%16غ56غكرار علي باجي سلمان221851079024 18  0.00

92 راسب 6150554050540محمد جاسب كاظم حلبوص221851079025 19  0.00

غ راسب 5786745965530مصطفى سلمان مهدي تبينه221851079026 20  0.00

83 راسب 0غ5050505054منير رحيم جويعد شذر221851079027 21  0.00

88 راسب 710غ68535350نعيم رياض نعيم حسن221851079028 22  0.00

86 راسب 0غ5153غ5450وليد خالد جعفر مهوس221851079029 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

ثانوية المام الصادق )ع( للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

079رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

20 3 % 13.04

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

3  17 2 4 0 

1 1 2 1 4 0 

 33.33 100.00 28.57 50.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


