
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 القائم )عج( المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

275رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

61 راسب 0غغغغغغباسم رحمن حويل خنفر221851275004 1  0.00

72 راسب 0غغغغغ54بشار طالب جباري سلمان221851275005 2  0.00

82 راسب 0غغغ72غ57جعفر صدام مطير عبيد221851275006 3  0.00

90 ناجح 725575865477509حسام حصيل خبر علي221851275008 4  72.71

91 ناجح 847687875392570حسن هداوي عبد ا عويد221851275009 5  81.43

غ راسب 0غغغغغغحيدر علي دخيل حمود221851275014 6  0.00

91 راسب 5556755039500سجاد خلف عزيز محسن221851275015 7  0.00

85 ناجح 745275535573467سجاد كاظم عليوي ناصر221851275016 8  66.71

80 راسب 0غغ6250غ61سيف سعد طعيمة دخيل221851275018 9  0.00

95 ناجح 796769746071515شهاب احمد محيبس عبد الرزاق221851275019 10  73.57

78 راسب 0غغغ50غ50طالب هلل غلب حمد221851275020 11  0.00

89 راسب 5053500غ6150علي احمد عداي سنوح221851275022 12  0.00

89 راسب 0غغغ54غ63مالك خضير عباس جودة221851275024 13  0.00

80 ناجح 535767515351412محمد رعيد ثجيل جياد221851275025 14  58.86

83 ناجح 555066505061415محمد عبد الواحد عبد عوفي221851275026 15  59.29

66 راسب 0غغ5050غ51مسلم عبود شلكه زهو221851275028 16  0.00

88 راسب 5961758342500هشام حصيل خبر علي221851275032 17  0.00

87 راسب 5250645041520وسام عبد الكاظم عزيز دخيل221851275033 18  0.00

77 راسب 0غغغغ5252ازهار صالح بشير عكال221852275001 19  0.00

87 راسب 5630503633340حوراء عبد المحسن عبد عوفي221852275002 20  0.00

92 راسب 530غ60646350حوراء عزران خليف سويف221852275003 21  0.00

80 راسب 0غغ5850غ59رحاب سلمان حسين حبن221852275004 22  0.00

87 راسب 0غغغ71غ63زينب سلمان حسين حبن221852275005 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاتن مجيد حمادي حسين221852275006 24  0.00

89 راسب 500غ65736750نور نادي عداي سنوح221852275007 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 القائم )عج( المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

275رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 6 % 24.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

3  02 9 3 0 

2 0 1 5 2 0 

 66.67 0.00 50.00 55.56 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


