
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 الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 6150562840500احسان بداوي عجلن سلمان221841375001 1  0.00

85 راسب 58530غغ58غاحمد فاضل عاجل صخي221841375002 2  0.00

85 راسب 0غغغغغ71الطيب محمد كاظم شمخي221841375003 3  0.00

76 راسب 0غغغغغ62حسين رحيم عبد جناح221841375004 4  0.00

غ راسب 0غغغ79غغحسين علي عبيد حمود221841375005 5  0.00

75 راسب 5750352937500حسين كريم عزيز عجيل221841375006 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين محمد حسين عبد ا221841375007 7  0.00

78 راسب 0غغغغ50غحسين ناصر حسين عذيب221841375008 8  0.00

60 راسب 0غغغغغغزين العابدين ليث جفات كريم221841375009 9  0.00

90 راسب 898583960صفر93سجاد رسول صاحب هاشم221841375010 10  0.00

صفر راسب 0غغغغغثلثسجاد عادل حمود بندر221841375011 11  0.00

50 راسب 0غغغغغ53سلم قاسم محمد محل221841375012 12  0.00

84 راسب 500غغ50غ56عباس حيدر جهاد علي221841375013 13  0.00

50 راسب 0غغغغ50غعلي احمد هاشم جبار221841375014 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي سالم عباس جبر221841375015 15  0.00

63 راسب 500غ52غغغعلي عبد الساده غانم فرحان221841375016 16  0.00

90 راسب 0غغصفرغ6152علي نعيم سلمان عذاب221841375017 17  0.00

67 راسب 0غغغغغ50علي وجدان عبد العزيز خزعل221841375018 18  0.00

79 راسب 500غغ50غ57فالح عبد الحسين فرحان جابر221841375019 19  0.00

96 راسب 680غغ78غ72كرار احمد حيال حميد221841375020 20  0.00

94 راسب 520%13%53505517مؤمل مرتضى دلي حسين221841375021 21  0.00

88 راسب 72740غغغ85محمد عبد الخالق عبد الواحد ابراهيم221841375022 22  0.00

84 راسب 0غغغغ6456محمد عبد ا مجيد فاره221841375023 23  0.00

90 راسب 747461800صفر80مصطفى مطشر رويح علي221841375024 24  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 الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

24 0 % 0.00

 50.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

1 

 0.00

1 

0 

2  27 3 2 0 

0 1 3 0 2 0 

 0.00 50.00 42.86 0.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


