
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 انوار الهدى الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

368رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 راسب 5029505037290احمد عباس زغير نتيشون221851368001 1  0.00

99 راسب 6266825236500بدر حميد جاسم منثر221851368002 2  0.00

88 راسب 500غ7467غ54جبار جواد كاظم حيال221851368003 3  0.00

91 راسب 51500غ76غ54حسين رحمه نايف كاصد221851368004 4  0.00

94 راسب 918978780%3617حكيم علي عبد جوني221851368005 5  0.00

94 راسب 640غ7052غ65حمزه عنيد كاظم حيال221851368006 6  0.00

95 ناجح 777185787383562رسول كاظم جويد زغير221851368007 7  80.29

87 راسب 5050515338300زهير كاظم ريسان خلف221851368008 8  0.00

93 راسب 500غغ89غ78سامي رزاق عبد الحسين عداي221851368009 9  0.00

83 راسب 0غغغغغغسجاد عدنان جابر ناصر221851368010 10  0.00

78 راسب 0غغغغغغسجاد محمد داود حسين221851368011 11  0.00

84 ناجح 585775775058459سلم جويد تعبان جابر221851368012 12  65.57

94 راسب 5635725263620صفاء صاحب مهدي صيهود221851368013 13  0.00

78 راسب 0غغغغغغعباس عطية عبد ا ناصر221851368014 14  0.00

80 راسب 590%5850502119عبد الرحيم مطشر دويح حبيب221851368015 15  0.00

غ راسب 600غغغغ52عبد الكريم ناجي كحيط جاسم221851368016 16  0.00

84 ناجح 585064755062443علي ستار عباس فرحان221851368017 17  63.29

83 راسب 0غغغ57غ50علي نعيم خزعل ظاهر221851368018 18  0.00

84 راسب 0غغغ53غ52ليث كاظم نعمه حيال221851368019 19  0.00

97 ناجح 675085675260478محمد مرتضى عبود خزعل221851368020 20  68.29

88 راسب 0غغغغغ66مصطفى كريم قاسم خلف221851368021 21  0.00

93 راسب 0غغغ505050منتظر جابر ناهي سكر221851368022 22  0.00

92 راسب 0غغ67523023منتظر سعدون عوده محسن221851368023 23  0.00

87 راسب 20320%50243819وليد خالد سالم غافل221851368024 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 انوار الهدى الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

368رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

20 4 % 16.67

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 50.00

2 

1 

6  34 8 5 0 

2 1 1 3 2 0 

 33.33 33.33 25.00 37.50 40.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


