
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 الدر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

099رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

63 راسب 5050520%505016حسين علي حسين سفيح221741099005 1  0.00

61 راسب 6150574058580الحمزة كريم حلو محمد221841099001 2  0.00

97 ناجح 825479857987563جعفر انور جعفر محمد221841099002 3  80.43

غ راسب 5057540غغ77جعفر مهدي ثامر حسين221841099003 4  0.00

58 راسب 6433612533540حسين صبار غلب حشيش221841099004 5  0.00

76 ناجح 658068616975494حيدر واثق ريسان هذيل221841099005 6  70.57

95 ناجح 736550505262447زيد رحمن خضير شناوه221841099006 7  63.86

93 راسب 900غغ94صفر86سيف سهيل نجم عبد221841099007 8  0.00

91 راسب 0غ55غ67غ65عبد الرحمن اثير ريسان دويش221841099008 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغعدنان حسن صيوان كريم221841099009 10  0.00

غ راسب 0غغغ68غغعلي احسان عباس حسن221841099010 11  0.00

85 راسب 0صفر6185613259علي باسل عزيز فرهود221841099011 12  0.00

100 راسب 0غغ8784غ73علي حازم عبد المحسن سلطان221841099012 13  0.00

88 راسب 0غ8684826266علي كاظم سرحان جتول221841099013 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار سامان اسماعيل قاسم221841099014 15  0.00

59 راسب 0صفرغغغغ52كرار عارف عباس حمادي221841099015 16  0.00

74 راسب 0غغغغغ50محمد تقي علي جعفر حسين221841099016 17  0.00

88 راسب 3253500%552214محمد فوزي اسعيد علي221841099017 18  0.00

53 راسب 5050503050500مسلم طالب دخيل عباس221841099018 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغمسلم محمد جاسم نعمة221841099019 20  0.00

70 ناجح 687780506772484منتظر رسول ريسان شاكر221841099020 21  69.14

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 الدر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

099رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 4 % 19.05

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

2 

2 

5  610 3 4 0 

2 5 5 2 2 0 

 40.00 83.33 50.00 66.67 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


