
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 النجوم الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

320رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 5050573921500ليث ساجد حريز عكيب221751320024 1  0.00

50 ناجح 535073506565406محمد عقيل لغيوي حسين221751320026 2  58.00

52 راسب 0غغغغغغاحمد ساجد حريز عكيب221851320001 3  0.00

66 راسب 0غ51صفر3294%17جعفر مشتاق شعبان نزال221851320002 4  0.00

70 راسب 0غ%722013غ50حسن ماجد حميد مشرف221851320003 5  0.00

75 راسب 0غغغ586156حسين حازم مطشر مزعل221851320004 6  0.00

83 راسب 380غ54297541حسين عبد ا مزعل عليخ221851320005 7  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين عقيل كاظم عبد الحسين221851320006 8  0.00

58 راسب 0غغغغغغسجاد احمد عوده جياد221851320007 9  0.00

صفر راسب 0غغغغغغسعد علي دامج زغير221851320008 10  0.00

74 ناجح 565582505350420سيف مهند قاسم عبيد221851320009 11  60.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا خالد فيصل حسن221851320010 12  0.00

69 راسب 0غغغغ39%17عدنان عودة عوني جودة221851320011 13  0.00

71 ناجح 546467725358439علي حسين شريف راضي221851320012 14  62.71

64 راسب 5369526037500غيث نجم عبد حسن221851320013 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغفاضل مشرف دغيم خلف221851320014 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار رياض حياوي مجيد221851320015 17  0.00

75 ناجح 505460585050397كرار علي عبود داشر221851320016 18  56.71

75 راسب 0غغغغغغليث عمار رحمن محمد221851320017 19  0.00

86 ناجح 615658885050449محمد احسان خضير لفتة221851320018 20  64.14

70 ناجح 505170505050391محمد شهاب عبد خلوهن221851320019 21  55.86

50 راسب 0غغغغغغمحمد مساعد عودة دخيل221851320020 22  0.00

91 ناجح 657081546365489مخلد طارق عبد الحسين دوخي221851320022 23  69.86

84 راسب 500غ56585427مراد شهاب حمد سناد221851320023 24  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى عبد العباس جابر مشكور221851320024 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 النجوم الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

320رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

68 راسب 210%5024572414مصطفى محمد عبد عاكول221851320025 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهدي غالب محمد غافل221851320026 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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 33.33 100.00 54.55 25.00 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


