
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 المثنى للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

032رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

74 راسب 0غغغ64غ55احمد صبيح حسن عطيه221851032002 1  0.00

67 راسب 5424363832500اكرم علي عزيز عليوي221851032003 2  0.00

90 راسب 615050600غ64حسن كريم ابديوي فندي221851032004 3  0.00

88 راسب 790غ709572غحسين سلمان هاشم خلف221851032005 4  0.00

90 راسب 800غ807562غحسين ناجح رزاق خلف221851032006 5  0.00

79 راسب 5021676550500حمزه حسين مرزوك كعيم221851032007 6  0.00

85 راسب 570غ7555غ62حمزه كمال قاسم حمدان221851032008 7  0.00

85 راسب 500غغ55غ57حيدر جمال عبد الحسين حبيب221851032009 8  0.00

94 راسب 540غ8155غغحيدر حسين هاشم عبد ا221851032010 9  0.00

91 راسب 7329744150500سجاد علوان زغير بجاي221851032013 10  0.00

88 راسب 0غغ58557350سجاد كاظم دهيرب كاظم221851032014 11  0.00

غ راسب 0غغغغغ50صادق حسن كاظم جوده221851032015 12  0.00

84 راسب 500غ6450غ58علي عباس جاسم محمد221851032018 13  0.00

80 راسب 5521665026280علي هاشم شاهين سعدون221851032019 14  0.00

94 ناجح 758286929386608كرار حيدر سلمان موسى221851032021 15  86.86

97 ناجح 819180858368585مجتبى رياض رزاق فيصل221851032022 16  83.57

94 راسب 610غغ94غ79محمد حسن عليوي نعيمه221851032023 17  0.00

78 راسب 0غغغ75غ50محمد ريسان عليوي نعيمه221851032024 18  0.00

95 راسب 5642907171760مصطفى رحيم زبالة عوده221851032028 19  0.00

96 ناجح 757898988884617مصطفى عصمان حسين نعيمه221851032029 20  88.14

84 راسب 520غغ535867مقداد عماد وناس مهلي221851032030 21  0.00

95 راسب 610غ62729679مهدي خيون هاشم عبد ا221851032031 22  0.00

82 راسب 500غ8160غغهشام خيون هاشم عبد ا221851032032 23  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 المثنى للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

032رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

20 3 % 13.04

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

4 

4 

6  13 6 2 0 

1 0 1 4 1 0 

 16.67 0.00 33.33 66.67 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


