
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 النهضة للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

049رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 580غغغ5650أسعد حميد سلمان حسن221751049001 1  0.00

64 راسب 0غغغغغغاحمد عارف عبيد دخيل221751049004 2  0.00

75 راسب 5050685025610ايمن عبد الحسين بدر كشيش221751049005 3  0.00

64 راسب 0غغغغغ50حسن جاسب عبد الرضا جاسم221751049006 4  0.00

79 راسب 5051674250530حسن رحيم رميض صبيح221751049007 5  0.00

92 راسب 530غ%72687718حيدر رياح منصور شهد221751049009 6  0.00

92 راسب 500غغ61غ52حيدر طارق عليوي نصار221751049010 7  0.00

81 راسب 500غغغغ64سجاد احمد حسن حنيحن221751049011 8  0.00

84 راسب 50820غغ5352سجاد باسم علي فرعون221751049012 9  0.00

84 راسب 60850غ727877سجاد لطيف هاشم خويط221751049013 10  0.00

79 ناجح 687189587974518علي اياد حسن جحيل221751049019 11  74.00

82 راسب 0غ50غ695077محسن حسن م علي221751049022 12  0.00

93 ناجح 636068505051435م اسماعيل غني كاظم221751049023 13  62.14

78 ناجح 505499627150464م جايد عبد المير مكطوف221751049025 14  66.29

84 راسب 720غغ83غ71م عايد خطار ضايف221751049026 15  0.00

84 ناجح 715461625368453محمود علي خضير دخيل221751049028 16  64.71

82 راسب 820غ69506761مرتضى عودة عبد الرضا نصار221751049029 17  0.00

83 راسب 5050500غ6250منتظر طالب شيشخان شنيار221751049030 18  0.00

86 راسب 0غغغ68غغمنتظر عادل عناد صالح221751049031 19  0.00

81 ناجح 505059506355408منير حميد حسين عبد علي221751049032 20  58.29

87 ناجح 585961505768440مهند عبد الكريم سالم جبر221751049033 21  62.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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ذي قار

اعدادية النهضة للبنين

التسلسل
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المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 6 % 28.57

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

3  44 5 2 0 

3 4 2 4 2 0 

 100.00 100.00 50.00 80.00 100.00 0.00
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