
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية العقيدة المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

232رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

95 راسب 0غغ7054صفر65اكرم حسين عزيز جوده221851232001 1  0.00

86 ناجح 597167505650439حسن سلم غازي عوده221851232002 2  62.71

85 راسب 0غغغ54غ50حسين فرج محمد عناد221851232003 3  0.00

84 راسب 6050543350370حمزه حميد جواد شياع221851232004 4  0.00

84 راسب 0غغغ64غ61سجاد خالد شحم جرمد221851232005 5  0.00

96 ناجح 807289505888533سجاد كامل لعيبي والي221851232006 6  76.14

88 ناجح 697375616950485عباس عبد الخضر فرج كزار221851232007 7  69.29

90 ناجح 849293658295601عبد الغفار جاسم محمد جابر221851232008 8  85.86

91 راسب 0غ64غ596273مؤمل عبد الحسين احنيت وارد221851232010 9  0.00

90 راسب 0غ5064غ5759محمد نعيم عطيه لفته221851232011 10  0.00

80 راسب 0غغ50غغ54مصطفى جواد كاظم ساهي221851232012 11  0.00

96 ناجح 767690769172577يوسف سعود عليعل كزار221851232013 12  82.43

88 راسب 50690%50705316اديان بشار شيال حسن221852232001 13  0.00

94 ناجح 628394505050483اسيل قاسم حسين خطار221852232002 14  69.00

85 راسب 5057500غ6350ايناس عبد الخضر فرج كزار221852232003 15  0.00

79 ناجح 505369545751413زينب جواد كاظم ساهي221852232004 16  59.00

97 ناجح 659294506370531زينب عبد الساده والي مطر221852232005 17  75.86

97 ناجح 638872525050472زينب محمد احنيت وارد221852232006 18  67.43

84 ناجح 778790506481533ساره قاسم سمير جبر221852232007 19  76.14

86 راسب 0%505950293719سرى عطيه موسى يوسف221852232008 20  0.00

79 راسب 0غ40غ506354كوثر امير عبود لفته221852232009 21  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية العقيدة المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

232رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

11 10 % 47.62

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

2  76 5 6 0 

1 7 3 3 4 0 

 50.00 100.00 50.00 60.00 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


