
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 المحمدية المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

233رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

97 ناجح 745071626560479أركان عبد كاظم عبد الرحيم221851233003 1  68.43

94 ناجح 827493736962547احمد محمد خير ا ثجيل221851233004 2  78.14

94 ناجح 798688797288586حسام زغير عبد ا لفته221851233006 3  83.71

93 راسب 51580غ788181حسين جابر زغير كايم221851233007 4  0.00

95 ناجح 859496878282621حسين حميد عبد النبي سعدون221851233008 5  88.71

77 ناجح 545770505050408حسين رحيم حريجه مختاض221851233009 6  58.29

93 راسب 500غصفر653987حسين كريم شنيار دخيل221851233011 7  0.00

79 راسب 530غغغ6650حسين محسن علي نعمه221851233012 8  0.00

95 راسب 0غغ52غ6568حسين منصور كامل سليمان221851233013 9  0.00

81 راسب 5250663140310حيدر عماد مهلهل شاهين221851233014 10  0.00

85 راسب 0غغغ50غ53خالد رحيم زوبع مكطوف221851233015 11  0.00

79 ناجح 635060665453425ستار علي حسن سلمه221851233016 12  60.71

83 راسب 0غ62688562صفرعباس نعمه جليل نعمه221851233018 13  0.00

87 ناجح 649094878283587علي جاسب سرحان فياض221851233019 14  83.86

93 راسب 5250683950650غسان جاسم مكطوف كطامي221851233021 15  0.00

85 راسب 0غغغ68غ53فارس حسن عطيوي عبد221851233022 16  0.00

92 راسب 0غ55غغغغكرار رشاك كاطع دحام221851233023 17  0.00

94 ناجح 765089685065492نور حنظل ذياب غانم221851233024 18  70.29

81 راسب 0غغغغغ55تقيه انور فالح حسن221852233001 19  0.00

86 ناجح 807375505055469زينب جابر عبد الحسين سعدون221852233002 20  67.00

100 راسب 650غ57غ7066زينب حسن عبد ا فالح221852233003 21  0.00

55 راسب 0غغغغغغزينب خالد نصر ا فالح221852233004 22  0.00

98 راسب 56540غغغ67فاطمه حميد فليح راضي221852233005 23  0.00

74 راسب 550غ59غ7482ملك وائل فاهم كامل221852233006 24  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 المحمدية المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

233رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 9 % 37.50

 100.00

الممتحنون
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نسبة النجاح
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 75.00 100.00 50.00 87.50 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


