
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 الصباح المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

270رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

74 راسب 5024575022200جاسم محمد علي معارج مزعل221851270005 1  0.00

77 راسب 5021602529340جعفر ربيع مليح عطيه221851270006 2  0.00

78 راسب 0غ5050غغ62حسين رحيم محمود فرحان221851270007 3  0.00

92 راسب 69890ست97صفر85حسين عبد الغفار محمد داخل221851270008 4  0.00

74 راسب 0غ50غ50غغخالد رضا محمود فرحان221851270010 5  0.00

73 راسب 0غغغ5956غسجاد شيال عكلة سعدون221851270011 6  0.00

82 ناجح 725092587386513سلوان عبد الكاظم علي جحيل221851270012 7  73.29

77 راسب 0غغغ505050فراس عباس محيي دهم221851270013 8  0.00

71 راسب 786265500غ66كاظم علي لعيبي عبيد221851270014 9  0.00

74 راسب 21230صفر535056كرار كريم شعيبث جحيل221851270015 10  0.00

86 راسب 70500غ545983محمد حافظ حسين راشد221851270016 11  0.00

100 ناجح 775785738371546محمد حسين كاظم شمخي221851270017 12  78.00

91 راسب 7536767465850محمد عبد المير كامل حسان221851270018 13  0.00

غ راسب 0غغغ50غ60محمد عبد الحسين عبد ا جبر221851270019 14  0.00

76 راسب 785156570غ58أزهار نعيم حمزه طاهر221852270001 15  0.00

غ راسب 0غغغ89غ72أسماء عبد الواحد عكيب فضاله221852270002 16  0.00

83 راسب 570غغغ5350بشرى هادي جبار محسن221852270003 17  0.00

94 راسب 815165620صفر70ختام كاظم لفته جويعد221852270004 18  0.00

74 راسب 0غ50غ50غ57زينب عبد ا احمد عبد العباس221852270005 19  0.00

77 راسب 510غغ706271ضحى حليم جاسم خضير221852270007 20  0.00

97 ناجح 919780878780619ليلى ضيدان ديوان حسين221852270009 21  88.43

96 ناجح 758591755772551نورة عطيه هندول احمد221852270011 22  78.71

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 الصباح المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

270رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 4 % 18.18

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

7  05 4 4 0 

2 0 2 1 1 0 

 28.57 0.00 40.00 25.00 25.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


