
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 اليمان المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

214رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 736666607591525اسماعيل شعيبث كامل جار ا221841214001 1  75.00

59 راسب 0غغغغغغباقر فليح حسن عبد ا221841214002 2  0.00

70 راسب 50500اثنتان61غ50بدر عذاب والي زغير221841214003 3  0.00

81 راسب 0غ50غغغ50بهاء راضي علي شده221841214004 4  0.00

98 ناجح 906397567876558حسن فالح راشد عبد الواحد221841214007 5  79.71

69 راسب 0غغغغغ50حسين علي كاظم معيجل221841214008 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغرحمن مجيد حران ساجت221841214009 7  0.00

74 راسب 70500%50613616ستار جبار عويد جار ا221841214010 8  0.00

51 راسب 0غغغغغغعباس سمير عويد جار ا221841214011 9  0.00

90 ناجح 868295869889626عقيل حسين خير ا مطير221841214012 10  89.43

73 ناجح 556450636550420علي صبري عويجل عباس221841214013 11  60.00

81 راسب 5058503756670علي عوده علي جساب221841214014 12  0.00

86 راسب 83780صفر83%17غمحمد علي كاظم معيجل221841214015 13  0.00

88 راسب 502267500غغمحمود يونس مبارك شريف221841214016 14  0.00

77 ناجح 575954506150408مسلم محمد هادي جار ا221841214017 15  58.29

96 راسب 6462263050580أزهار محمد فالح جبر221842214001 16  0.00

63 راسب 0غ60غ505062رحاب فاضل غالي صالح221842214003 17  0.00

78 ناجح 705067507750442زينب ذياب عيدان تقي221842214004 18  63.14

89 راسب 0غ50غ545173زينب ربيع فزع طعيم221842214005 19  0.00

79 راسب 500غغغ5053زينب يونس شندوخ مجيد221842214006 20  0.00

80 ناجح 555058555250400سميه عبد الرسول سلمان داخل221842214007 21  57.14

85 راسب 67750غغ6784فاطمه نعمه لهمود شندوخ221842214008 22  0.00

86 راسب 6356502566600مريم نجاح كاظم لكوط221842214009 23  0.00

83 راسب 30350%50365013انتظار وحيد لفته محيل221842214010 24  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 اليمان المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

214رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 7 % 29.17

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

4  79 1 4 0 

2 5 1 0 3 0 

 50.00 71.43 11.11 0.00 75.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


