
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

014رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

73 راسب 0غغغغ4222احمد ابراهيم لطيف عجيل221851014001 1  0.00

85 راسب 0غغغغغ56احمد جري عجيل شنين221851014002 2  0.00

83 ناجح 506952535175433احمد كامل حامد هداد221851014003 3  61.86

غ راسب 500غغغ6250الحسن علي عبد الرضا عبيد221851014005 4  0.00

82 راسب 0غغغ532934امين محمد فهد صالح221851014006 5  0.00

100 راسب 0غغصفر507993حيدر ستار كامل ثامر221851014010 6  0.00

82 راسب 5050583450570عباس رزاق صالح خليف221851014011 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس طالب عباس سلطان221851014012 8  0.00

77 راسب 5039513721520عبد ا احمد حسن طه221851014013 9  0.00

87 ناجح 526580615050445علي احمد عبد الحسن علي221851014014 10  63.57

89 راسب 5523663650500علي حسن عطية عبد الرحيم221851014016 11  0.00

74 راسب 500%15غ505250علي حسين صالح جودة221851014017 12  0.00

68 راسب 240ست33503122علي مهند خليل يونس221851014019 13  0.00

85 راسب 5850743931500غيث حيدر صبار وحيد221851014021 14  0.00

73 راسب 0غغغغغغمحمد احسان علي محمد221851014023 15  0.00

69 راسب 250ست%57253417محمد رحيم عبد الحسن كاظم221851014025 16  0.00

78 راسب 5050504026350محمد عادل مايوس عكاب221851014026 17  0.00

84 راسب 0غغغ565068محمد غفار موسى عجيل221851014027 18  0.00

82 راسب 0غصفر51535466مصطفى جعفر عبد الواحد حيدر221851014029 19  0.00

90 راسب 570صفر59508139مصطفى سالم شمخي جابر221851014030 20  0.00

84 ناجح 615684505452441مصطفى مهدي طالب كاظم221851014031 21  63.00

77 راسب 310صفر63505660مقتدى حيدر عبد ثجيل221851014032 22  0.00

84 راسب 0غغغ50غغمنتظر باسم محمد علوان221851014033 23  0.00

96 راسب 0غ64غ77غ82نور الحسين مرتضى عبد علي شريف221851014034 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الهدى الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

014رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 3 % 12.50

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 66.67

6 

4 

7  414 9 7 0 

2 1 5 0 3 0 

 28.57 25.00 35.71 0.00 42.86 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


