
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

الخارجيون

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

89 راسب 58500غ505056احمد  شلكه  جابر  نصيف221851400001 1  0.00

86 ناجح 505078505869441انمار  جبار  خصاف  فليح221851400002 2  63.00

82 راسب 5050743950680ثائر  زياره  ارزيج  شريده221851400003 3  0.00

83 ناجح 746564505356445حاتم  كريم  محسن  جبر221851400004 4  63.57

93 راسب 0غ5058غغ94حسين  خضير  عباس  حسن221851400005 5  0.00

73 راسب 6270552223500حمزه  مهدي  تركي  عطيه221851400006 6  0.00

95 راسب 0غغغغ5078ذوالفقار  كريم  ناصر  حسين221851400007 7  0.00

86 ناجح 746693675055491رياض  مطشر  كولي  ناهي221851400008 8  70.14

95 ناجح 756376908187567سجاد  مناف  والي  عيسى221851400009 9  81.00

86 راسب 0غ53غ557372سيف  علي  ثعبان  غياض221851400010 10  0.00

83 راسب 0غغغ59غغصباح  رياض  طعيمه  بندر221851400011 11  0.00

86 راسب 5031322554350صفاء  جمعه  جليل  طاهر221851400012 12  0.00

88 راسب 6470742031530ضياء  عبد الحسين  عكار  حاشوش221851400013 13  0.00

86 ناجح 575958505358421عباس  مطشر  فضيح  محمد221851400014 14  60.14

غ راسب 0غغغغغغعلء  حسن  بدر  محسن221851400015 15  0.00

74 ناجح 517950505055409علي  حسين  قاسم  فهد221851400016 16  58.43

86 راسب 0%18أربععشر663474علي  كاظم  ياسر  حميدي221851400017 17  0.00

81 راسب 50650%17خمس2650علي  محمد  عزيز  جاسم221851400018 18  0.00

70 راسب 5525712253500عمار  شيحان  سالم  هايف221851400019 19  0.00

89 راسب 6328725060770فرقان عبد الرحمن ثامر زغير221851400020 20  0.00

92 ناجح 655059535251422قحطان  عدنان  مسلم  بكال221851400021 21  60.29

91 راسب 6180663754550محمد  عبد  مهوس  منخي221851400022 22  0.00

95 راسب 510غغ7675غمحمد  عبدعلي   حمد  شعلن221851400023 23  0.00

80 ناجح 606863595364447محمد علي  جبار  حسن  عباس221851400024 24  63.86

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

الخارجيون

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 8 % 33.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 75.00

4 

3 

5  313 7 7 0 

1 1 5 4 5 0 

 20.00 33.33 38.46 57.14 71.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


