
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الصادقون للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

68 معيد 5124582156580علي تركي كاطع خيون221721059009 1  0.00

79 معيد 5026665170530واثق عبد النبي هاشم صالح221721059026 2  0.00

65 معيد 3920533750370المرتجى عادل فاخر كاظم221821059001 3  0.00

70 ناجح 505183506684454ايمن كاظم جواد كاظم221821059002 4  64.86

65 معيد 3056503167520حسن محمود عبد عصواد221821059003 5  0.00

82 ناجح 655581638173500حسين علي عزيز كزار221821059004 6  71.43

70 معيد 3922502055540حسين مفتن علي عبيد221821059005 7  0.00

75 معيد 5041744071670حمزة كريم عامر جاسم221821059006 8  0.00

72 معيد 5740684161570حيدر كريم هواش ثابت221821059007 9  0.00

69 معيد 6050744163750خضر رهيف نعمه يوسف221821059008 10  0.00

76 ناجح 505074506956425سجاد محمد كريم مهلهل221821059009 11  60.71

76 معيد 89758168570صفرضرغام مظاهر صياح مغامس221821059010 12  0.00

82 معيد 555066530%3813عبد ا علي حسين احميد221821059012 13  0.00

73 معيد 75410%61543519علي جليل فليح حسن221821059013 14  0.00

74 معيد 0م513757م34علي حسن نعيم سعد221821059014 15  0.00

77 ناجح 565068888553477علي حواس كريم محل221821059015 16  68.14

80 معيد 5833645468500علي عادل مزيد سالم221821059016 17  0.00

80 معيد 778384700صفر66عيسى خالد حمدان شكاحي221821059017 18  0.00

صفر معيد 887378640%5414كرار طالب جخيور ضهيد221821059018 19  0.00

83 ناجح 665976545750445كرار طالب عريبي هاشم221821059019 20  63.57

86 معيد 555051660صفر41ليث محمد شلكه حسين221821059020 21  0.00

78 معيد 8277650صفر5050مبين ناصر حسين علوي221821059021 22  0.00

71 ناجح 506350667954433محمد حافظ علي عبيد221821059022 23  61.86

67 معيد 677675530تسع53محمد قادر حالوب نجم221821059023 24  0.00

م معيد 0م33م28%3619محمد قاسم نعيم عبد221821059024 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الصادقون للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

059رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 معيد 6950397886800محمد لطيف نعمه يوسف221821059025 26  0.00

83 معيد 6354300صفر3850محمد نعمه حسين والي221821059026 27  0.00

77 معيد 6021806568500مرتضى عبد الخضر عبد الرزاق بطيخ221821059027 28  0.00

80 معيد 635974520صفر67مرتضى علي نايف علي221821059028 29  0.00

87 معيد 5834696457530مسلم عبد المير شكاحي ساجت221821059029 30  0.00

84 ناجح 625074705562457يوسف يعقوب سمير عبد النبي221821059030 31  65.29

المشاركون

31 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 24 7 % 22.58

 96.43

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

28 

27 

 68.97

29 

20 

28  2928 29 27 0 

14 24 20 28 24 0 

 50.00 82.76 71.43 96.55 88.89 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


