
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 الشهيد علي العكيلي المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

229رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

66 راسب 0غغغغغغأحمد اسماعيل بريسم مطشر221841229001 1  0.00

94 راسب 0غغ63726954باقر علي حسين جعاز221841229002 2  0.00

91 راسب 0غ50غ52غ52حسن علي محسن شلل221841229004 3  0.00

77 راسب 0غغغغغغحسين جليل شبيب حسب221841229005 4  0.00

85 راسب 0غغ60غ5055حسين رشيج مظلوم نديب221841229006 5  0.00

88 ناجح 555066615082452حسين عمار بشير عبد221841229007 6  64.57

91 راسب 6262512237500حسين ماجد بريسم عبد221841229008 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغشهاب احمد زغير كريم221841229009 8  0.00

77 راسب 0غغغ505050كرار ياسر حسين حسن221841229012 9  0.00

86 راسب 0غغغغغغمحمد عبد العالي عبد ا خليفة221841229013 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى حازم لفتة عبيد221841229014 11  0.00

96 ناجح 707371647781532مرتضى قاسم بدر سدخان221841229015 12  76.00

100 ناجح 656889798386570مسلم سعد عبد الحسين صالح221841229016 13  81.43

89 راسب 0غ50غ7450غمنير حسين راضي مجيم221841229017 14  0.00

86 ناجح 635655586356437آمنه ابراهيم صالح بديوي221842229001 15  62.43

61 راسب 0غغغغغغبراء سالم عباس مظلوم221842229002 16  0.00

64 راسب 21360%56333714دموع علي كامل دلل221842229003 17  0.00

93 ناجح 615187525574473زهراء صادق مطير كطان221842229004 18  67.57

92 ناجح 716480565091504زهراء عباس صالح بديوي221842229005 19  72.00

79 راسب 0غغغغغ50زينب رشيج مظلوم نديب221842229006 20  0.00

86 راسب 660غغ675063فاطمه محيبس حسن شبوط221842229007 21  0.00

92 راسب 7171632850730نوال موسى ثجيل عويز221842229009 22  0.00

71 راسب 50630غ705858هدى محمد خيري سدخان221842229010 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 الشهيد علي العكيلي المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

229رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

23 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 6 % 26.09

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

3  17 2 5 0 

2 0 4 0 4 0 

 66.67 0.00 57.14 0.00 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


