
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 الصادق الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

385رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 5367345050580عبد الحسن شريف جهيد عبد الحسن221741385026 1  0.00

87 ناجح 655950505050411نزار حيدر متعب جلود221741385044 2  58.71

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشأحمد جاسم علوي رضا221841385001 3  0.00

96 معيد 82960صفر909788جعفر حيدر عيدان كاظم221841385002 4  0.00

50 معيد 0%17صفرعشرست3329حسن علوان مطلك حلو221841385003 5  0.00

84 معيد 5573343950390حسين رعد رخيص زغير221841385004 6  0.00

58 معيد 5035362136330حسين هادي صالح مهيجر221841385005 7  0.00

64 معيد 5162242226350زين العابدين عادل حربي طعمه221841385006 8  0.00

م معيد 0مصفرممممسيف طالب داود طرهيم221841385007 9  0.00

50 معيد 3327240مم39صباح عبد الكريم ثاني غانم221841385008 10  0.00

50 معيد 0عشر%12م%382914علي احمد ابو الصين عبيد221841385009 11  0.00

81 معيد 29500%19م5460علي سعد مطرود شنان221841385010 12  0.00

79 معيد 42210صفرم5264علي كريم جوده عبود221841385011 13  0.00

72 معيد 300مصفرصفرم56عمر مانع جميل سالم221841385012 14  0.00

63 معيد 290صفرصفرصفر4152كرار حميد قاسم هجر221841385013 15  0.00

65 معيد 6162202250360مؤمل علي اسماعيل سبتي221841385014 16  0.00

81 معيد 200صفرصفرصفرصفر56محمد رحيم عجرش كناص221841385015 17  0.00

32 معيد 0مممتسعصفر50محمد رضا شاكر سبع نتيش221841385016 18  0.00

61 معيد 350%13%19ست3926محمد صادق حسين شيال عبد221841385017 19  0.00

40 معيد 0%19صفر%17%413018محمد علي عبد عسكر221841385018 20  0.00

85 معيد 5050292841250محمد غافل كاصد مفتن221841385019 21  0.00

93 معيد 6176522050540منتظر كاظم طوبان علو221841385020 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 الصادق الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

385رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

22 
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 56.25 13.33 0.00 23.53 17.65 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


