
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 الجواهري الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

066رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 500%17%62555617احمد خالد عبد العزيز سليف221741066001 1  0.00

96 راسب 940غغ878194أحمد أحسان عبد علي خضير221841066001 2  0.00

80 راسب 24500غ393760أحمد عبد ا حافظ مهدي221841066002 3  0.00

89 راسب 5187505340580تقي أسعد كاظم جخر221841066004 4  0.00

90 راسب 5877503842510جعفر هادي جبر عذب221841066005 5  0.00

93 راسب 7174505555390حسين سعد خشاف ابريج221841066007 6  0.00

100 ناجح 889886979591655حسين ضياء غالب محمد221841066008 7  93.57

غ راسب 0غغغغ91غحسين فاضل جابر حلبوص221841066009 8  0.00

غ.م ناجح 858172758183477راني فهيم سليم حنظل221841066010 9  79.50

غ راسب 0غغغغغغعباس صبيح فرحان راضي221841066012 10  0.00

98 ناجح 848489886987599عباس عدنان عبد المير مرداس221841066013 11  85.57

79 راسب 5430575460510علي حيدر خضير حسين221841066017 12  0.00

94 راسب 0غغغ9460غمحمد أكبر عبد ا عبد علي221841066021 13  0.00

89 ناجح 667258865061482محمد باسم جليل مهوس221841066022 14  68.86

90 ناجح 698464838382555محمد حسين دريو حلو221841066023 15  79.29

93 راسب 91862974780صفرمحمد حيدر محمد عبود221841066024 16  0.00

86 راسب 540غ58756150محمد سامي حاشوش فرحان221841066025 17  0.00

91 ناجح 908287777482583محمد علي عبد ا جوبي221841066027 18  83.29

90 راسب 64670غ738858محمد غفار علوان محسن221841066028 19  0.00

89 ناجح 819992865988594محمود أسعد جليل مهلهل221841066029 20  84.86

صفر راسب 0غ9173غ7397مسلم علي عبد ناصر221841066030 21  0.00

73 راسب 760غ67غ90غمصطفى تصديق عبد الستار عبد الكريم221841066031 22  0.00

85 راسب 830غ79غ6789مصطفى هاشم علي حسين221841066035 23  0.00

88 ناجح 727573596262491يوسف خريبط عبد رميح221841066037 24  70.14

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 الجواهري الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

066رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 8 % 33.33

 66.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

2 

 50.00

4 

2 

3  36 7 7 0 

1 3 4 4 6 0 

 33.33 100.00 66.67 57.14 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


