
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 ينابيع المعرفة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

246رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 راسب 0غغغغغغاحمد حسين مخيلف مصاول221751246001 1  0.00

83 راسب 0غغغغغغبلل مسلم مفتن عجيل221751246002 2  0.00

88 راسب 89590غ7794غحسين عبد الرحمن رشك بتور221751246003 3  0.00

98 راسب 9042939894770حسين علي فاضل مشاي221751246004 4  0.00

90 راسب 638184590غصفرشبيب عوفان مفتن عجيل221751246005 5  0.00

75 راسب 500غغ5262غعلي حسين هزل عبيد221751246006 6  0.00

90 راسب 30570غ5065غعلي عباس رشك بتور221751246007 7  0.00

81 راسب 500غغ69غ50مؤيد عبد الحسين فليح مزبان221751246008 8  0.00

84 راسب 6850682557550م صالح خيون بدر221751246009 9  0.00

89 راسب 0غغغ63غغمصطفى جابر معيوف كزار221751246011 10  0.00

83 ناجح 535260505050398منتظر حسين خليف نفاوه221751246013 11  56.86

91 راسب 0غغغ57غ56هاشم احمد منخي غضبان221751246015 12  0.00

87 ناجح 645055526150419ايمان كاظم مطشر زبون221752246002 13  59.86

96 ناجح 738172748168545خديجه مرحب جابر عامر221752246003 14  77.86

95 ناجح 779576986489594دلل ريسان حسن مزبان221752246004 15  84.86

93 راسب 0غغغغغغزهراء عبد الرضا اجباري عبيد221752246005 16  0.00

82 راسب 0غغغ67غغزهراء عبد الرضا مصطاح سنيد221752246006 17  0.00

100 ناجح 876694869082605فاطمه حسين خليف نفاوه221752246007 18  86.43

88 راسب 400غ%51535018كلثوم عبد الرضا اجباري عبيد221752246008 19  0.00

92 ناجح 776874578374525منى كاظم كشاش سفيح221752246009 20  75.00

91 راسب 310غ%57535117هدى حامد جويل فرحان221752246010 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 ينابيع المعرفة المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

246رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

15 6 % 28.57

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 50.00

2 

1 

5  33 3 5 0 

4 3 0 2 3 0 

 80.00 100.00 0.00 66.67 60.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


