
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 انوار الهدى الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

368رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 0غغ52غغ50اسعد جاسم محمد ساهي221841368001 1  0.00

غ راسب 8283940غغغامجد عبد الخضر عريبي خزعل221841368002 2  0.00

99 راسب 500غغ676050حسن زكي ياسر لفته221841368003 3  0.00

97 راسب 53660غ76غ68حسين علي حسين جبير221841368004 4  0.00

97 ناجح 868196958798640حسين علي عجيل زغير221841368005 5  91.43

80 راسب 5351612950550حسين فيصل حسين نايف221841368006 6  0.00

84 راسب 660غغ683768حمزه جميل ريكان بحيبح221841368007 7  0.00

90 راسب 530غ50غغ60حيدر حسين ثامر داخل221841368008 8  0.00

93 راسب 7061530غغ50حيدر عبد المير جاسم محمد221841368009 9  0.00

73 راسب 6551680غ5050حيدر وفي عبد الكريم عبد العزيز221841368010 10  0.00

غ راسب 8062750غغ83رسول حميد علي ماضي221841368011 11  0.00

82 راسب 6629407164580رضا شاكر ساهي فليح221841368012 12  0.00

73 راسب 53500غغغ50سجاد حسين خيون عباس221841368013 13  0.00

96 ناجح 905972806377537صادق كاظم جويد زغير221841368014 14  76.71

94 راسب 73760غغغ74عباس عبد العالي جعيوان نفاوه221841368015 15  0.00

80 راسب 6870500غغغمحمد حمادي عبد الحسين خيون221841368018 16  0.00

65 راسب 0غغغغغغمحمد عبد الحسن محسن بازول221841368019 17  0.00

91 ناجح 725878566078493مرتضى داخل جابر ثجيل221841368020 18  70.43

89 ناجح 625068697765480منصور وحيد شنشول حسب221841368021 19  68.57

82 راسب 6720505056500موسى خالد عبد العزيز عهد221841368022 20  0.00

80 راسب 64740غ60غ54ناجي غازي عبد علي غويض221841368023 21  0.00

93 راسب 680غ83غ91غهزاع مالك جازع عوده221841368024 22  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 انوار الهدى الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

368رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 4 % 18.18

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

9  22 2 1 0 

6 1 1 2 1 0 

 66.67 50.00 50.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


