
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الدر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

099رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

63 راسب 0غغغغ56غاحمد م سوادي حمود221741099002 1  0.00

90 راسب 0غغغ68غ69جعفر انور جعفر م221741099003 2  0.00

87 ناجح 618558895085515حسن م هاشم عبد221741099004 3  73.57

63 راسب 2737520صفر5050حسين علي حسين سفيح221741099005 4  0.00

83 ناجح 718680606182523حيدر فاضل عباس حمد221741099007 5  74.71

86 راسب 68610غ76غ78سجاد علي عطوان عبد ا221741099009 6  0.00

51 راسب 0غغغغغغعبد الرحمن اثير ريسان دويش221741099010 7  0.00

61 راسب 0غغغغغغعبد الغفار جابر علي حاجم221741099011 8  0.00

79 راسب 0غغغغ51غعلي باسل عزيز فرهود221741099012 9  0.00

58 راسب 0غغغغغغعلي عدنان كاظم علي221741099014 10  0.00

74 راسب 0غغ8456غغعلي كاظم سرحان جتول221741099015 11  0.00

64 راسب 0غغغغ52غعلي محمود علي كندح221741099016 12  0.00

83 راسب 610غ858176غكاظم حسين حنون جساب221741099017 13  0.00

80 راسب 79690غ82غ68كرار حيدر كاظم كاطع221741099018 14  0.00

73 راسب 500غغغغغمحسن عبد ا عناد جلب221741099019 15  0.00

81 ناجح 808172888993584م خالد علي كندح221741099020 16  83.43

83 ناجح 8486909698100637م رحيم لزيم سموم221741099021 17  91.00

غ راسب 0غغغغغغم سلم رسمي ياسر221741099022 18  0.00

95 ناجح 92999610010099681مرتضى جواد م نجم221741099024 19  97.29

81 راسب 0غ755177غغمصطفى ماجد عبد الرزاق ياسين221741099025 20  0.00

50 راسب 0غغغغغغمقتدى نزار عبد الواحد جابر221741099026 21  0.00

70 راسب 59610غ5951صفرمنتظر رسول ريسان شاكر221741099027 22  0.00

69 راسب 0غغغغ83غمنتظر كاظم حسن علي221741099028 23  0.00

72 ناجح 545472697550446منتظر كاظم غافل بخيت221741099029 24  63.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الدر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

099رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

18 6 % 25.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 66.67

3 

2 

3  35 4 5 0 

3 2 4 3 5 0 

 100.00 66.67 80.00 75.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


