
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 المدينة الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

299رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

67 معيد 4160705977850أحمد عادل صباح حسين221741299001 1  0.00

74 معيد 370مصفر%545017أحمد غازي كاظم يوسف221741299002 2  0.00

83 معيد 0م8369صفرصفر65أحمد فاقد صالح مهدي221741299003 3  0.00

83 معيد 788486580م71أكرم مهند كاظم جاسم221741299004 4  0.00

87 ناجح 835059938783542المصطفى يونس عباس صابر221741299005 5  77.43

19% معيد 275050510صفرخمسباقر رحيم ريحان شنان221741299006 6  0.00

م معيد 0مصفرمصفرممحسن علوي نعيم حسين221741299007 7  0.00

60 معيد 5554417367690حسين علي والي عيسى221741299008 8  0.00

78 معيد 76600صفر78م%16حسين يوسف عطشان حثيل221741299009 9  0.00

71 معيد 34320صفر%422317رحمن صالح راضي غضب221741299010 10  0.00

72 معيد 7063700صفر3350زين العابدين حسن مكطوف سعيد221741299011 11  0.00

82 معيد 7055436988730سجاد حسين مدلول شيال221741299012 12  0.00

87 معيد 0عشر8781939083عبد الملك عبد المير تركي خلطي221741299013 13  0.00

83 معيد 5029202026330عقيل قاسم عوده عداي221741299014 14  0.00

85 معيد 8094890صفر7381علي خير ا صبيح جويهل221741299015 15  0.00

84 معيد 7250202742500علي عبد الحسين حمد جكي221741299016 16  0.00

80 معيد 3966500%597411قيصر شمخي إجبير سلمان221741299017 17  0.00

77 معيد 630صفر79صفرم79ماجد حميد علي إبريج221741299018 18  0.00

عشر معيد 0مصفرمم8162م حسن جباري طرفه221741299019 19  0.00

67 معيد 7254284065640محمود شاكر عبد المير عباس221741299020 20  0.00

78 معيد 0صفر5225صفر5335مرتضى عبد دايخ سلمان221741299021 21  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 المدينة الهلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

299رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 20 1 % 4.76

 90.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

20 

18 

 75.00

20 

15 

17  2019 20 18 0 

12 5 12 13 13 0 

 70.59 25.00 63.16 65.00 72.22 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


