
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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 ناجح 645080837576509احمد طعمه حويش داود221851098001 1  72.71

71 راسب 5050805025500احمد عادل عبد الواحد علي221851098002 2  0.00

82 راسب 59560غ54غ70احمد مهدي غركان عويد221851098004 3  0.00

86 ناجح 7651100795483529احمد ناظم حسين عبد الرضا221851098005 4  75.57

89 راسب 0غغ50غغ54اكرم باسم كريم محيسن221851098006 5  0.00

66 راسب 5050803938330امجد باسم عجيل نهار221851098008 6  0.00

غ راسب 0غغغ53غ66جعفر مجيد صعيب خليف221851098010 7  0.00

63 راسب 0غ6073645050حسن جبار حسين دحام221851098011 8  0.00

80 راسب 786680720غ89حسن عويد كاطع بطي221851098012 9  0.00

80 ناجح 838186728284568حسين رحيم عمير منعم221851098013 10  81.14

84 ناجح 788881628687566حسين علء ذياب علوان221851098014 11  80.86

65 راسب 5050672150320حسين محسن دغيلس عبود221851098015 12  0.00

66 راسب 0غ66غ655756حيدر صالح زاير بطي221851098016 13  0.00

63 راسب 0غ5050غ5050شرار حيدر خير ا عبد العزيز221851098019 14  0.00

غ راسب 707184660غ70صادق سالم ضعيف كامل221851098020 15  0.00

90 ناجح 556666505167445طارق هشام حامد جاسم221851098021 16  63.57

72 راسب 5220507967740عباس حميد بشير علي221851098022 17  0.00

68 راسب 50590غغغ55علء خلف كاظم رحمن221851098023 18  0.00

74 ناجح 555773505150410علي جبار نصار صياح221851098025 19  58.57

84 راسب 61500غ616359علي خالد جليل صباح221851098026 20  0.00

85 ناجح 737777627174519علي ستار جواد لفتة221851098027 21  74.14

79 راسب 59640غ725064علي كريم حسين زغير221851098028 22  0.00

85 راسب 0غغغ5550غعلي ماجد مزهر ديوان221851098029 23  0.00

86 ناجح 506258715850435علي مسلم حميد وايد221851098030 24  62.14

98 ناجح 726578918575564علي نصار جابر مشكور221851098031 25  80.57

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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 716984755068504غزوان مهدي حريجه محمد221851098032 26  72.00

84 راسب 6763713769640غيث فرحان حميد كاظم221851098033 27  0.00

71 راسب 55530غ72غ55فلح حسن مهدي جدوع221851098034 28  0.00

83 راسب 610غغ635871كرار جاسم منشد نجم221851098035 29  0.00

86 ناجح 555465507862450محسن حسن محسن فاضل221851098036 30  64.29

90 ناجح 818899619084593محمد حميد زامل محيسن221851098037 31  84.71

69 راسب 0غ59525956غمحمد زكي ساهي عاجل221851098038 32  0.00

86 راسب 0غ50غ606150مخلص كاظم مكطوف صعيصع221851098039 33  0.00

92 راسب 74670غ78غ79مرتضى اسماعيل سفيح مخيلف221851098040 34  0.00

74 راسب 5562652650640مرتضى صكبان عبد الصاحب مركب221851098042 35  0.00

97 ناجح 688892958089609مصطفى رمضان علي عبيد221851098043 36  87.00

73 راسب 650غغ6450غمصطفى عبد المير كاظم جدوع221851098044 37  0.00

83 راسب 5867674050500مصطفى علي بلسم طراد221851098045 38  0.00

81 راسب 0غغغ9379غمصطفى غازي عويد هبهوب221851098046 39  0.00

70 راسب 3639593350270منتظر ماهر محمد علي حسن221851098048 40  0.00

93 راسب 5057503250400مهدي صالح زغير مطلك221851098049 41  0.00

75 راسب 756772670غ72مهيمن عبد ا خلف زاير221851098050 42  0.00

88 ناجح 535773505958438موسى عبد الجليل كريدي جبر221851098051 43  62.57

72 راسب 5554802853500هادي جواد كاظم عوده221851098052 44  0.00

81 ناجح 789282869693608يحيى مطشر نعيم يوسف221851098053 45  86.86

83 راسب 500غغ6150غيوسف جبار رحيم جودة221851098054 46  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 :3
ذي قار

ثانوية القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 15 % 32.61

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 83.33

6 

5 

4  716 12 9 0 

2 7 8 10 5 0 

 50.00 100.00 50.00 83.33 55.56 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


