
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 الرصافي المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

268رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 6126555050520علي كاظم محمد جابر221751268017 1  0.00

غ راسب 0غغغغ50غأبراهيم أحمد حسج عجرش221851268001 2  0.00

76 راسب 0غغغغغغباقر يعقوب جابر جاري221851268004 3  0.00

90 راسب 3250665030500حاتم عادل ضيدان عبيد221851268006 4  0.00

83 راسب 585052500%5117حسين تموز بارح نمر221851268007 5  0.00

87 ناجح 505059535057406رائد سالم كامل عبد الكريم221851268009 6  58.00

95 ناجح 545075655350442سعد دشر حمود مطشر221851268011 7  63.14

95 راسب 6426715050630صالح نايف عبد الهادي صالح221851268014 8  0.00

95 راسب 7772600غ8094عدنان جمعة رشاك عامر221851268016 9  0.00

97 ناجح 9191100888676629علء حسين علوي صالح221851268017 10  89.86

93 راسب 0غغغ676661غازي فيصل عبد الهادي صالح221851268018 11  0.00

92 راسب 0غغغ50غغفيصل رزاق فيصل لفتة221851268019 12  0.00

88 ناجح 876688828382576كرار جابر داود عبود221851268020 13  82.29

88 راسب 0غغغ56غ66كرار سعود عزيز نايف221851268021 14  0.00

96 راسب 0غغغ50غ50محمد دشر حمود مطشر221851268022 15  0.00

89 ناجح 785386716485526محمد عيسى مطير عويد221851268023 16  75.14

91 راسب 520غغ555059مرتضى شعو غزاي جبر221851268024 17  0.00

86 راسب 0غ50غ58غغمرتضى نايف عبد الهادي صالح221851268025 18  0.00

84 راسب 6225503950320وسام حبيتر حسين شلش221851268026 19  0.00

87 راسب 0غغغ70غ50فردوس فيصل عبد الهادي صالح221852268001 20  0.00

92 ناجح 565677505050431وردة كشيش جابر شنيدخ221852268002 21  61.57

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 الرصافي المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

268رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 6 % 28.57

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

1 

0 

5  34 7 7 0 

2 3 3 6 6 0 

 40.00 100.00 75.00 85.71 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


