
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 الشهيد طالب النجم المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

278رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

55 راسب 0غغغغغغاحمد رياض ريسان عطيش221851278001 1  0.00

50 راسب 0غغصفر50غغاحمد سلم ناصر حسين221851278002 2  0.00

81 راسب 50500غ665279اسامه ميثم منصور جمعان221851278003 3  0.00

72 راسب 50500غ605260جودت كاظم معله عوده221851278004 4  0.00

75 راسب 6126663562500حبيب سلمان مزهر مناتي221851278005 5  0.00

92 راسب 746650590غ61حسن اسماعيل شناوه كريدي221851278006 6  0.00

72 راسب 0غغغغغ50حسن مصطفى كباشي دخيل221851278007 7  0.00

76 راسب 50500صفر546262حسين عبد المير عبد الحسن كزار221851278008 8  0.00

68 راسب 0غغغغغغرضا شاكر محمد حسين221851278010 9  0.00

79 راسب 6341503450870زين العابدين شهيد رحيم عليوي221851278011 10  0.00

58 راسب 0غغغ54غ50سجاد خلف هليل علي221851278012 11  0.00

69 راسب 500غغغغغضياء عبد العظيم صبر لفته221851278013 12  0.00

68 راسب 0غغغثمان5054علي داخل كريم صالح221851278014 13  0.00

59 راسب 0غغغ50غ53علي عباس زيدان عطيش221851278015 14  0.00

72 راسب 0غغغغغ52علي غني عباس عبد الواحد221851278016 15  0.00

70 راسب 0غغغغغ50كرار سمير غانم دوخي221851278017 16  0.00

78 راسب 29270غ555267كرار عبد الخالق جويد عليوي221851278018 17  0.00

76 راسب 7340806254690محسن حسن محمد علي221851278019 18  0.00

58 راسب 0%303176285014مراد سمير عبد الحسن كزار221851278021 19  0.00

59 راسب 0غغغغغغمصطفى عادل كريم عبد علي221851278022 20  0.00

71 ناجح 805466506050431تبارك عبد الحسين عيدان عبد علي221852278002 21  61.57

71 راسب 5152502738500دلل عباس عبد المير خلف221852278003 22  0.00

89 ناجح 745981506770490رحمه هادي جابر عنيد221852278004 23  70.00

61 ناجح 595051675561404روان شهاب احمد بستان221852278005 24  57.71

81 راسب 0غغغ615860زمن فؤاد عبد ا حسين221852278006 25  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 الشهيد طالب النجم المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

278رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

67 راسب 0غغغغ50غزينب عبد الخالق جويد عليوي221852278007 26  0.00

81 ناجح 859076565066504سجى حيدر غالب شنان221852278008 27  72.00

80 ناجح 556056637383470سجى خضر معله عوده221852278009 28  67.14

86 ناجح 686874725450472سرى أبراهيم عباس عبد الواحد221852278010 29  67.43

71 راسب 0غغغ50غ50سيناء جبار عنيد عليوي221852278011 30  0.00

62 راسب 0غغغ51غ50شيماء سعد جخيم حسين221852278012 31  0.00

80 راسب 6578775058360صفاء عبد الحكيم عبد الرضا ادريس221852278013 32  0.00

71 راسب 42200%52505016فاطمه احمد عبد الرضا غافل221852278014 33  0.00

82 ناجح 795174535852449مريم خليل مهدي عجيمي221852278015 34  64.14

69 راسب 0غغغغغ54هدى قصي حميد كاظم221852278018 35  0.00

74 راسب 0غغغ58غ56وديان ناظم صاحب عجيمي221852278019 36  0.00

المشاركون

36 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

29 7 % 19.44

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 50.00

2 

1 

4  315 11 8 0 

0 2 8 8 4 0 

 0.00 66.67 53.33 72.73 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


