
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 العقيدة المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

232رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 829282827570568احمد سلم غازي عوده221841232001 1  81.14

95 ناجح 857971867678570بشار حسب عبد جبر221841232002 2  81.43

92 راسب 50500غ526154شياع جعفر كنيهر جبر221841232004 3  0.00

90 راسب 5261375041500عباس قاسم مجيد عجيل221841232006 4  0.00

غ راسب 640غغغ63100عباس كاطع هاشم سدخان221841232007 5  0.00

89 راسب 6653810غغ84عبد ا سلمان زغير حياوي221841232008 6  0.00

94 راسب 0غ55غ737766منتظر عبد المير جميل شمخي221841232009 7  0.00

90 ناجح 648067665071488نور الدين جليل ابراهيم محمد221841232010 8  69.71

96 ناجح 729373795085548الء سرحان عبد المير كزار221842232002 9  78.29

91 راسب 550غغغ6279ايمان هاشم محمد جابر221842232003 10  0.00

97 راسب 0غ5150غ6969حنان لطيف لزم شياع221842232004 11  0.00

89 راسب 50530%59773819حنان محمد احنيت وارد221842232005 12  0.00

65 راسب 0غغغغ54غدنيا طالب وعد محي221842232006 13  0.00

87 راسب 0غ50غغ3924زهراء علي حسين علي221842232007 14  0.00

96 ناجح 8810089958495647سحر قاسم حسين خطار221842232008 15  92.43

92 ناجح 728376897194577فاطمه عدنان كامل جليل221842232009 16  82.43

94 ناجح 668955617973517لمياء مزهر عباس مهاوش221842232010 17  73.86

98 راسب 0غغغ566060ميسم علي ثجيل كاظم221842232011 18  0.00

82 راسب 0غغغ505950هدى علي ثجيل كاظم221842232012 19  0.00

97 ناجح 8798921009096660يقين حميد خلف راضي221842232013 20  94.29

المشاركون

20 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

12 8 % 40.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

1 

0 

2  63 4 1 0 

1 4 2 3 1 0 

 50.00 66.67 66.67 75.00 100.00 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 العقيدة المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

232رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


