
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 الخلص المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

242رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 94870صفرصفر9185احمد غازي م صالح221741242001 1  0.00

87 معيد 500م59675050حسن عودة فليح حسن221741242002 2  0.00

95 معيد 960م76صفر7381حسين جليل عطية علي221741242003 3  0.00

87 معيد 0صفرمصفر685657حسين شاكر قاسم خنجر221741242004 4  0.00

92 معيد 0صفرم71525061حسين عدنان عتيوي صبر221741242005 5  0.00

81 معيد 630مصفرصفر7066حسين علي جبار صبر221741242006 6  0.00

75 معيد 210مصفر405024حسين قاسم جويد ضيدان221741242007 7  0.00

87 معيد 770م775984مسجاد جاسم حميد صالح221741242008 8  0.00

95 معيد 0صفر%13صفرم8680سجاد ريسان ضايف عيدان221741242009 9  0.00

92 معيد 6035383730500عباس علي خلف علوان221741242010 10  0.00

63 معيد 570م37%17صفر37عباس يعقوب يوسف حسن221741242011 11  0.00

88 معيد 660صفر63صفرم72علي حسين ياسين عبيد221741242012 12  0.00

88 معيد 0صفرم67575663علي سلمان لفتة فرج221741242013 13  0.00

86 ناجح 728267786361509علي شاكر خشن حمودة221741242014 14  72.71

87 معيد 610مصفر516727علي هاشم م جازع221741242015 15  0.00

90 ناجح 716967735556481منتظر مهدي رسول عبد ا221741242016 16  68.71

91 معيد 0صفر838481صفر84إسراء يسر م عبد221742242001 17  0.00

88 ناجح 938483939295628أم البنين علي خلف عربي221742242002 18  89.71

92 معيد 99910صفر948983زينب نعيم مكطوف حسن221742242003 19  0.00

89 ناجح 859893897892624شهلء يسر م عبد221742242004 20  89.14

91 معيد 0صفرممم8196غفران يحيى طالب سعود221742242005 21  0.00

86 معيد 520صفر3367صفر55وديان شلكه جبر سعد221742242007 22  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 الخلص المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

242رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 18 4 % 18.18

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

22 

22 

 90.48

21 

19 

21  2021 11 22 0 

17 11 12 7 15 0 

 80.95 55.00 57.14 63.64 68.18 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


