
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الطموح المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

236رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 0غغغغغغاحمد م مرار حسين221741236001 1  0.00

78 راسب 0غغغغغغامجد راضي ياسر جاسم221741236002 2  0.00

94 ناجح 738670707280545حسن رشيد منعم حسين221741236003 3  77.86

95 راسب 0غ8485غ7675حسن كاطع جاسم غاطي221741236004 4  0.00

91 ناجح 616161788269503حسين عوده ركاد نصيف221741236005 5  71.86

89 ناجح 818983817185579سجاد حسن عبد حمود221741236007 6  82.71

82 راسب 6058500غغ50سجاد علوان جوده مانع221741236008 7  0.00

56 راسب 0غغغغغغسجاد علي شعلن شكر221741236009 8  0.00

91 راسب 0غ50غغ5460عبد ا علي جابر حامد221741236010 9  0.00

73 راسب 0غغغغغغعبد ا محسن علي راشد221741236011 10  0.00

64 راسب 0غغغغغغعلء حسان شهاب ذياب221741236012 11  0.00

88 ناجح 728495618083563علي قاسم خليف حسن221741236014 12  80.43

91 ناجح 768589938298614علي مجيد حميد جريد221741236015 13  87.71

94 ناجح 778989959494632كاظم ناصر ناهي ثجيل221741236016 14  90.29

90 ناجح 889188829296627كرار جبير خضير عيدان221741236017 15  89.57

85 راسب 0غغغغغ50مؤيد صيوان شكيري بردان221741236018 16  0.00

86 ناجح 555053816062447م فرحان م نصيف221741236019 17  63.86

94 راسب 0غغغ595969م مجيد خلف يوسف221741236020 18  0.00

83 راسب 38650%52315416هيثم عباس مكطوف صعيصع221741236022 19  0.00

82 راسب 6854580غ5056وليد مهدي حسن نعيمة221741236023 20  0.00

85 ناجح 767150507965476يحيى لطيف شبل نصيف221741236024 21  68.00

91 راسب 0غ6360غغ70يونس راهي شبل نصيف221741236025 22  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الطموح المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

236رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 9 % 40.91

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

7  74 2 2 0 

6 7 3 1 2 0 

 85.71 100.00 75.00 50.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


