
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 المعارف الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

381رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 0غغغغغغاحمد جليل عتيوي هداد221851381001 1  0.00

77 راسب 0غغ50غغ50احمد فاضل سواري طاهر221851381002 2  0.00

74 راسب 0غغغ56غغجعفر حسن شرامه كريم221851381004 3  0.00

85 راسب 0غ50غغ61غحسن عيسى عبيد رخيص221851381005 4  0.00

72 راسب 0غغغغ50غحسين احمد عطيه جاسم221851381006 5  0.00

74 راسب 0غغغغ50غحسين خير ا حسوني ظاهر221851381007 6  0.00

81 راسب 3850502938500عباس حميد عباس يونس221851381008 7  0.00

74 راسب 0غغغغغغعباس كريم راشد ناصر221851381009 8  0.00

60 راسب 0غغغغغغعلي باقر ثامر عوده221851381010 9  0.00

77 راسب 5056642050510عماد كاظم سفاح جار ا221851381011 10  0.00

50 راسب 0غغغغغغغفار عبد الرزاق ماهر شعشاع221851381012 11  0.00

52 راسب 0غغغغغ50كرار علي ريسان فاخر221851381013 12  0.00

76 راسب 0%17%15ثلث502551كرار محمد مالح عبود221851381014 13  0.00

77 راسب 50230صفر5090صفركرم ا محمد جابر عسكر221851381015 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد جبار جباري عبد الحسين221851381016 15  0.00

56 راسب 0غغغغغ50محمد حسين بدر عذيب221851381017 16  0.00

50 راسب 0غغغغغغمحمد خضر خاجي طابور221851381018 17  0.00

77 راسب 510غغ516250محمد علي احمد معلى حسون221851381019 18  0.00

73 راسب 510غغغغ50مرتضى شعلن كاصد جبر221851381020 19  0.00

69 راسب 0غغغغغغمصطفى اعيان كاصد جبر221851381021 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنار باسم ثامر عسكر221851381022 21  0.00

83 راسب 540غ50غغ51نعمه عاصي عبد رداد221851381023 22  0.00

71 راسب 0%15صفرغ235350ياس خضير عباس ضيدان221851381024 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 المعارف الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

381رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 0 % 0.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

3 

0 

1  34 4 4 0 
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 0.00 100.00 0.00 25.00 25.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


