
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 الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

69 راسب 0غغغغغغاحسان بداوي عجلن سلمان221741375001 1  0.00

غ راسب 0غغ58غغغاحمد عبد الرضا شريف دفار221741375003 2  0.00

83 ناجح 776397937877568احمد هاشم دنون فرهود221741375004 3  81.14

71 راسب 0غغغغغ50جعفر فاضل عاجل صخي221741375005 4  0.00

81 راسب 670غ7779غ71حسين حميد ازغيتون حسين221741375007 5  0.00

94 ناجح 857697926979592حسين حيدر جهاد علي221741375008 6  84.57

73 ناجح 809588898492601حسين شريف علوي محسن221741375009 7  85.86

غ راسب 0غغغغغغحيدر علي كاظم م221741375010 8  0.00

86 راسب 560غغ68غ50حيدر ماجد خضير عذيب221741375011 9  0.00

86 ناجح 768094876493580راضي محل رحيل عذافة221741375012 10  82.86

84 ناجح 859281578398580زين العابدين علي كاظم سالم221741375013 11  82.86

80 ناجح 685973727287511سجاد رزاق هاني سلمان221741375014 12  73.00

64 راسب 0غ66غ88غ84سجاد رسول صاحب هاشم221741375015 13  0.00

58 راسب 620غ53505852سمير حسن طعمة فتلوي221741375016 14  0.00

50 راسب 0غغغغغغعباس حيدر جهاد علي221741375017 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس شهيد لهد حسين221741375018 16  0.00

93 ناجح 779785797983593عبد ا كاظم شنان جابر221741375019 17  84.71

85 ناجح 708789778069557علي حسن شنان جابر221741375021 18  79.57

84 ناجح 757187768986568علي حسن قاسم محسن221741375022 19  81.14

61 راسب 0غغغ5650غعلي طالب داخل حمود221741375024 20  0.00

70 راسب 0غغغغغغعلي عبد العباس كريم خلف221741375025 21  0.00

98 راسب 760صفر72978581علي نجم عبد ا عريف221741375026 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغفالح عبد الحسين فرحان جابر221741375027 23  0.00

89 ناجح 686586918293574كرار بنوان جودة صبيح221741375028 24  82.00

62 راسب 0غغغ51غ50مؤمل مرتضى دلي حسين221741375029 25  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 راسب 0غ50غ67غ66م عبد الخالق عبد الواحد ابراهيم221741375030 26  0.00

83 راسب 0ثلث6983698466م مهدي كاظم معيجل221741375031 27  0.00

81 راسب 877175690غ80م هاشم دنون فرهود221741375032 28  0.00

82 ناجح 777088767185549مرتضى خليل قاسم شهد221741375033 29  78.43

88 ناجح 757989785971539مصطفى عبد علي عبد الحسين كاظم221741375034 30  77.00

غ راسب 0غغ50غغغموسى لفتة علي بدو221741375035 31  0.00

المشاركون
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19 12 % 38.71
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


