
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 طريق النجاح الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

370رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

98 راسب 0غ6669غ99غاحمد موفق غازي حامد221851370001 1  0.00

100 راسب 78595350540غانور صباح فارس محسن221851370002 2  0.00

98 راسب 500غ6550غغباقر حكيم لهمود نوار221851370003 3  0.00

88 راسب 0غغ50غ5060بلل مسلم مفتن عجيل221851370004 4  0.00

98 ناجح 727789907484584بهاء الدين فيصل غازي هاشم221851370005 5  83.43

81 راسب 5534935050590جعفر حسن علي فرج221851370006 6  0.00

97 راسب 50630غ87غغحسين بشير ثجيل مبارك221851370007 7  0.00

99 راسب 66690تسع739079حسين علي عبد الواحد عامر221851370008 8  0.00

90 ناجح 83911008291100637حسين علي يلود جبر221851370009 9  91.00

78 راسب 0غ735753غغحسين كامل عيسى خنيصر221851370010 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر رزاق احمد لفله221851370011 11  0.00

86 راسب 510غغ65غ50رعد رياض شهاب فرحان221851370012 12  0.00

87 راسب 0غ6077غغغسجاد عدنان فاضل شيحان221851370013 13  0.00

60 راسب 0غغغ50غصفرسيف علي فارس محسن221851370014 14  0.00

90 راسب 0غ8384989598صلح فنجان جخم جبار221851370015 15  0.00

غ راسب 0غ66غ83غ76عبد ا عيسى فرحان جخم221851370016 16  0.00

78 راسب 0غ806856غغعلي حكمت اركان خضير221851370017 17  0.00

80 راسب 0غ5650735025عمار طالب محيسن رسن221851370018 18  0.00

77 راسب 5634838861680كرار اسماعيل جلب شبيب221851370019 19  0.00

غ راسب 0صفرغغغغغمؤيد عباس حسين جوده221851370020 20  0.00

90 ناجح 678068565055466محمد تقي مرتضى ياسين كاظم221851370021 21  66.57

87 ناجح 695782886993545محمد كاظم مهدي جاسم221851370022 22  77.86

90 راسب 0صفرصفر50505121منتظر دحام جخيور جثير221851370023 23  0.00

81 راسب 64595054540غمهند جميل جاسب كاصد221851370024 24  0.00

89 راسب 630غ548150غمهند محسن حران جاري221851370025 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 طريق النجاح الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

370رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 4 % 16.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 50.00

2 

1 

7  15 4 5 0 

5 1 3 2 3 0 

 71.43 100.00 60.00 50.00 60.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


