
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

ثانوية الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

60 راسب 62520%50525219رعد عنيد كاظم مشلتغ221511318009 1  0.00

82 راسب 0غ5050603350احمد طعمه م علي221741318001 2  0.00

88 راسب 560غ5554غ50باسم عبد القادر م مهاوش221741318002 3  0.00

غ راسب 0غغغغ61غحسام ناجي قزموز عباس221741318004 4  0.00

85 راسب 6173664054700حيدر طالب مكطوف سعد221741318005 5  0.00

81 ناجح 615550505665418زهير قنبر خنجر منهل221741318006 6  59.71

78 راسب 5253500%412613سجاد عبد الواحد عامر حسن221741318007 7  0.00

67 ناجح 555655607452419سلم جاسم م بنيان221741318008 8  59.86

89 ناجح 909078889194620صبري جاسب صبري جعاز221741318009 9  88.57

91 راسب 890صفرعشر919896عبد الحكيم عبد الحسن عبد ا فليح221741318010 10  0.00

75 راسب 5052505935500عدنان خير ا عبد الجليل ثنيان221741318012 11  0.00

93 ناجح 838297858972601علء م باقر عيسى كاظم221741318013 12  85.86

82 راسب 68507582640غعلي إبراهيم لزم طرخيم221741318014 13  0.00

87 ناجح 819354889262557علي عبد الكاظم جلب شبيب221741318015 14  79.57

65 راسب 50230غغغ50علي عبد الكريم صغير لفته221741318016 15  0.00

81 راسب 6083337559500عمار يوسف كردي بطاح221741318018 16  0.00

86 ناجح 556761738363488م رحيم ناصر عليوي221741318019 17  69.71

69 ناجح 556669535670438م شامخ عذافه جوده221741318020 18  62.57

81 ناجح 625470778575504م عبد العظيم عصواد عبيد221741318021 19  72.00

81 ناجح 675166508286483م فالح عبد النبي حسن221741318022 20  69.00

85 ناجح 625051685061427مرتضى كاظم صيهود شدود221741318023 21  61.00

86 راسب 710غ62597131منتظر حمادي منصور محسن221741318024 22  0.00

95 ناجح 785883507170505نور م باقر عيسى كاظم221741318025 23  72.14

76 راسب 220غ21غ5224وعد قاسم فياض بنيان221741318026 24  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

ثانوية الصلح المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

318رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 11 % 45.83

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 66.67

3 

2 

9  78 11 7 0 

7 5 3 9 5 0 

 77.78 71.43 37.50 81.82 71.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


