
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 عقية بن نافع المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

266رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

73 راسب 0غغغغغ50احمد حسين شياع حبيب221751266001 1  0.00

88 راسب 0غ545267غ54احمد ناصر حسين كاظم221751266002 2  0.00

77 راسب 0غغ5550غ60باهر شنور هادي دلي221751266003 3  0.00

75 راسب 0غ52غ65غغحسن حميد سعدون طلب221751266004 4  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين احمد ابراهيم ياسر221751266005 5  0.00

87 ناجح 605573545768454حميد بجاي عبد الحسين صافي221751266007 6  64.86

83 ناجح 676683658874526رعد نعيم خليف مطير221751266009 7  75.14

82 راسب 0غ5450575658ساجد عبد المير ونان عجه221751266011 8  0.00

82 ناجح 709289689582578ستار شنين جابر شنيدخ221751266012 9  82.57

79 راسب 0غ685050غ54سعيد حميد جابر صالح221751266013 10  0.00

81 راسب 0غغغغغ50عصام جليل فليفل كركوش221751266017 11  0.00

79 راسب 0غغ7051غ51علي حميد مطير جابر221751266018 12  0.00

73 راسب 0غغغ51غ52علي عبد الحسن شبوط علي221751266019 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي غني عبد الصاحب عجيل221751266020 14  0.00

86 راسب 6250535062370غزوان عمران عبد العالي موسى221751266021 15  0.00

91 ناجح 727180767679545م جبار محسن منصور221751266023 16  77.86

غ راسب 0غغغغغغم صبيح زرينخ عبيد221751266025 17  0.00

74 راسب 0غغغ60غ51م نعيم خشان ناهي221751266026 18  0.00

74 راسب 5537642750500ألم فاخر حسين كاظم221752266001 19  0.00

90 ناجح 695175506360458ايمان فاخر حسين كاظم221752266002 20  65.43

83 راسب 60610غ88صفر53زهراء ابراهيم علي كاظم221752266003 21  0.00

78 راسب 0غ685663غ52سميه فاروق عامر خلف221752266005 22  0.00

66 راسب 0غغغ50غ50عتاب ثجيل مرزوك رداد221752266006 23  0.00

78 راسب 555666590غ53فاطمه حيدر عيدان ناصر221752266007 24  0.00

90 ناجح 676771827881536مريم رحيم مذكور علي221752266008 25  76.57

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 عقية بن نافع المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

266رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

25 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 6 % 24.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

8  01 0 6 0 

6 0 0 0 5 0 

 75.00 0.00 0.00 0.00 83.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


