
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 المثنى للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

032رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

90 معيد 0صفر8088817588احمد ناصر فيصل جابر221751032004 1  0.00

92 معيد 730م81657551انور رحمن علي حسين221751032007 2  0.00

89 معيد 5739602235630حسن عبد المنعم عبد الحسين حبيب221751032008 3  0.00

88 معيد 57580صفر555073حسنين داود سلمان موسى221751032009 4  0.00

90 ناجح 728789869093607حسين سلمان كاظم باقر221751032011 5  86.71

99 معيد 0م87908690محسين صبار حسين نعيمه221751032012 6  0.00

92 ناجح 615878505050439حسين كريم ابديوي فندي221751032013 7  62.71

67 معيد 500صفرم3564%19حيدر عواد هاتف هادي221751032014 8  0.00

78 معيد 0ممم66م39خضر عباس حسن خلف221751032015 9  0.00

75 معيد 520%19%50356015سجاد علوان زغير بجاي221751032017 10  0.00

88 معيد 840صفرصفر525568سجاد مصطفى قاسم طعمة221751032019 11  0.00

82 معيد 0مصفرصفر58م50صلح عزيز محسن عبد ا221751032021 12  0.00

90 معيد 360%12صفر41صفر33ضياء حسن مدلول لفته221751032022 13  0.00

89 ناجح 738585888092592عدنان طاهر حسن خلف221751032024 14  84.57

75 معيد 0عشر26%41405319علي عبد علي م بدر221751032026 15  0.00

83 معيد 66630صفر7476صفركرار حيدر سلمان موسى221751032027 16  0.00

م معيد 0ممممممكرار قاسم عبد ا ودي221751032028 17  0.00

88 معيد 5052740مصفر50مالك مجيد رزاق خلف221751032029 18  0.00

88 معيد 740مصفر8573صفرمجتبى رياض رزاق فيصل221751032030 19  0.00

93 ناجح 786898856793582م فالح حمود طعيمة221751032032 20  83.14

66 معيد 4036566550500مرتضى خالد عبد الغني حسين221751032034 21  0.00

93 معيد 0م%6117ممممصطفى عصمان حسين نعيمه221751032036 22  0.00

75 معيد 500مصفر425460مهدي خيون هاشم عبد ا221751032039 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 المثنى للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

032رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 19 4 % 17.39

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

22 

22 

 60.00

20 

12 

19  2020 18 18 0 

12 19 10 10 15 0 

 63.16 95.00 50.00 55.56 83.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


