
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 الخورنق الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

372رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 50610صفر50مماثير راضي خيون ماحصل221841372001 1  0.00

90 معيد 580مم637864احمد عدنان ضياء عزيز221841372002 2  0.00

88 ناجح 849588779698626حسين شاكر صاحب محمد221841372003 3  89.43

م معيد 1000صفر86صفر9893حسين علء محسن محمد حسن221841372004 4  0.00

79 معيد 0صفرمصفر505830حسين علي جواد احمد221841372005 5  0.00

98 معيد 99980صفر9610094حيدر جاسم محمد فضيح221841372006 6  0.00

م معيد 500مصفرممصفرحيدر حسن حنون ناصر221841372007 7  0.00

89 معيد 73888184790محيدر كريم حسن عبد221841372008 8  0.00

م معيد 0ممصفرم2022سجاد خير ا عبد هاشم221841372009 9  0.00

م معيد 8594786891940علي رائد حكمت مزهر221841372010 10  0.00

97 معيد 72910صفر88مصفرعمار عباس رشيد دنيف221841372011 11  0.00

98 معيد 971000صفر949898كرار محمود محمد باقر221841372012 12  0.00

99 ناجح 9710099100100100695مؤمل علي جبار حسين221841372013 13  99.29

90 معيد 72810صفرصفر8792مجتبى باسم محمد عاجل221841372014 14  0.00

م معيد 0مم%19مصفرممحمد جميل حسين الذيذ221841372015 15  0.00

93 معيد 80720صفرم7792محمد حيدر عبد الحسين عبد العباس221841372016 16  0.00

88 معيد 63770صفر626750محمد عطيه محيسن فارس221841372017 17  0.00

87 معيد 50570صفرم5078محمد مظفر كاظم ربيع221841372018 18  0.00

89 معيد 630صفرمصفر93صفرمحمد نبيل لطيف صخي221841372019 19  0.00

68 معيد 260%19تسعم5038مخلد علي مطر حافظ221841372020 20  0.00

87 معيد 7285533540500مرتضى سعود كولي عبد العالي221841372021 21  0.00

90 ناجح 758782516575525مصطفى فراس هادي مهدي221841372022 22  75.00

83 معيد 0مصفر%13مم61مناحي صبر جياد دعيج221841372023 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الخورنق الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

372رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 20 3 % 13.04

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

18 

18 

 80.00

20 

16 

19  1621 18 20 0 

16 12 6 13 18 0 

 84.21 75.00 28.57 72.22 90.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


