
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

اعدادية شهداء الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

373رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 0غغغ50غغاحسان هادي حسن درويش221851373002 1  0.00

53 راسب 0غغغغغغحسن خالد عاجل سعد221851373004 2  0.00

87 راسب 500غغ57غ50حسن عواد محسن هاشم221851373005 3  0.00

73 راسب 0غغغ7850غحسن فالح مجيد عبد ا221851373006 4  0.00

84 راسب 500غغغ60غحسين أحمد عبد الحسن مزامط221851373008 5  0.00

79 راسب 0غغغ60غ54حسين ريسان فهد سلمان221851373009 6  0.00

89 راسب 580غغ647258حمزه محمد راضي محسن221851373012 7  0.00

79 راسب 500غغ52غغحيدر حسين خضير جبار221851373014 8  0.00

86 راسب 6384693641500حيدر عباس علوان سيد221851373015 9  0.00

82 ناجح 528057555767450سجاد حمدي عتور مخيلف221851373019 10  64.29

85 راسب 560عشرغ8266غسجاد عباس ناصر حسين221851373020 11  0.00

97 ناجح 636275575350457عبد ا جعفر مطرود حمزه221851373022 12  65.29

88 راسب 50500غ528078علي تحسين محسن حرب221851373024 13  0.00

92 راسب 600صفر62827172علي حميد موسى مشيري221851373025 14  0.00

83 راسب 5052532632500علي عويد جياد خواف221851373027 15  0.00

67 راسب 0غغغغغغعلي فرحان حسين خريبط221851373028 16  0.00

95 راسب 510غ507056غعلي ناصر حسين عبيد221851373029 17  0.00

80 راسب 0غغغ50غغكرار حيدر خليل عيسى221851373031 18  0.00

86 ناجح 535063595661428مؤمل حسن ثجيل طعيمه221851373033 19  61.14

88 راسب 5191543231350محمد حميد صحن حسين221851373034 20  0.00

98 راسب 0غغغ6565غمحمد خليل حسين عويد221851373035 21  0.00

52 راسب 0غغغغ5050محمد عباس عبد الحسين عبد الساده221851373036 22  0.00

81 راسب 0غ50غ53غ58مسلم سمير مجيد سلمان221851373038 23  0.00

78 راسب 5050502532370مصطفى حمود عبد فليح221851373039 24  0.00

87 راسب 7184706338560مصطفى هلل عطيه فجر221851373040 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

اعدادية شهداء الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

373رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

22 3 % 12.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

1  16 10 4 0 

1 1 2 3 2 0 

 100.00 100.00 33.33 30.00 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


