
٦٧٤٩٦,٢٩ناجح١٠٠٩١٩٥٩٤٩٥٩٩١٠٠ احمد جاسم محمد عبد علي١٢٢١٥١١٢٠٣٠٠١
٠٠معيد٥٠٥٠صفرم٧٥٦١٥٠ احمد كريم عبد بدر٢٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٢
٠٠معيد٩٢٦٢٣٥٣٩٦٦٥١٤٠ اسعد لطيف مزعل مكطوف٣٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٣
٠٠معيد٧٢٥٠٥٣٧٥صفر٩١٦٨ اسماعيل خليل جالب خضير٤٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٤
٠٠معيد٧٥٨٢٧٧٧٨صفر٩٧٨٦ امين خفيف عالوي محيسن٥٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٥
٠٠معيدصفر٢٦مم٧٢٢١٢٥ انمار حبيب رجاب صالح٦٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٦
٠٠معيد٩٤٩٦٦٣م٩٤صفر٩٥ اياد هادف ريسان نزال٧٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٧
٠٠معيد٤١٣٧صفرم٦٨٥٦٣٥ جميل بخيت كريم ثاجب٨٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٨
٠٠معيد٣٦صفرصفر٤٢صفرصفر٨٩ حسن صالح هادي علي٩٢٢١٥١١٢٠٣٠٠٩
٠٠معيد٨٠٧٠٨٣م٤٠صفر٩٥ حسين علي خلف ثامر١٠٢٢١٥١١٢٠٣٠١٠
٠٠معيد٩٧٧٩٢٤٦١٦٣٥٣٧٥ حسين عليوي جوده صبيح١١٢٢١٥١١٢٠٣٠١١
٠٠معيدصفر٥٧صفر٣٧صفر٧٥٦٢ حسين هاشم محمد مجيبل١٢٢٢١٥١١٢٠٣٠١٢
٠٠معيد٨٦٥٣٧٤٧٩صفر٨٨٧٩ ذو الفقار رحيم عزيز والي١٣٢٢١٥١١٢٠٣٠١٣
٠٠معيد٨١٧٢٣٤٦٢٦٥٥٧٧٣ سجاد كريم جالب عبد الرضا١٤٢٢١٥١١٢٠٣٠١٤
٠٠معيد٢٧٢٣٪٧٧٥٠٢٨٣٦١٣ صالح عبد المهدي عبد عبد العالي١٥٢٢١٥١١٢٠٣٠١٥
٠٠معيدصفر٨٥٦٤م٣٤صفر٩٣ صالح كاظم ثجيل سلمان١٦٢٢١٥١١٢٠٣٠١٦
٠٠معيد٩٤٦١٣٢٥٠٥٠٥٦٥٢ ضياء نهار شريف رداد١٧٢٢١٥١١٢٠٣٠١٧
٠٠معيد٩٦٧٨٢٧٧٢٥٠٥١٧٢ طارق جبار انتيشون بطاح١٨٢٢١٥١١٢٠٣٠١٨
٠٠معيد٨٥مصفرم٩١صفر٨٨ عباس فالح حسن عبد اهللا١٩٢٢١٥١١٢٠٣٠١٩
٠٠معيدصفر٧٤٦٨م٦٧صفر٨٢ عبد الستار طعيمه شالكه غالي٢٠٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٠
٠٠معيد٧٠ممصفر٩٢٦٧٥٤ عقيل عبد االمير عجيل فرج٢١٢٢١٥١١٢٠٣٠٢١
٠٠معيد٦٦٥٤٥٠٥٠٪٨٥٧١١٣ عقيل محمد بايش لفته٢٢٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٢
٥٠٣٧١,٨٦ناجح٨٨٧٦٧٣٧٥٥٦٧٨٥٧ عالء فارس حامد نزال٢٣٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٣
٠٠معيدصفرمصفرم٦٢٥٠٢٤ علي حميد كامل هالل٢٤٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٤
٠٠معيد٣١٢٩م٧٨٥٠٢٣٣٧ علي خزعل مكطوف وادي٢٥٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٥
٠٠معيدصفرممصفرمصفرصفر علي رزاق هادي معيدي٢٦٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٦
٠٠معيدصفر٦٨٥٩مصفر٩٠٧١ علي محمد وادي سلمان٢٧٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٧
٠٠معيد٣٢٥٣٥٠صفر٩٧٦٧٥٠ ماجد ضعيف كوري علوان٢٨٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٨

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتالفيزياءالكيمياءالرياضياتاألحياءاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

مشروع الدفتر االلكتروني- مركز فحص الدراسة االعدادية  اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة- وزارة التربية 
المدرســة :

الدور األول
ثانوية المسار المختلطة
٢٠١٥/٢٠١٤

مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

زهير حسن علي
مدير المركز



٠٠معيد٩٠٧١٤٣٥٨٥٦٤٠٦٥ محمد جابر عبد الحسن دنكي٢٩٢٢١٥١١٢٠٣٠٢٩
٠٠معيد٥٥٤١صفرم٥٢صفر٨٥ محمد علي حسن زغير٣٠٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٠
٠٠معيد٧٠م٨٩٦٧٥٦٧٧٧٢ محمد كامل جاسم عبود٣١٢٢١٥١١٢٠٣٠٣١
٠٠معيد٧٦٧٦صفرم٩١٦٥٤٢ محمد ناصر حسين احميد٣٢٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٢
٠٠معيدم٢٣مم٨٥٥٤٣٦ مرتضى سمير ياسر حفين٣٣٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٣
٠٠معيدصفر٥٥مصفر٥٠م٩٤ مصطفى مهدي فالح مشعان٣٤٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٥
٠٠معيدصفر٢٧مصفر٨٦٥٠٤٢ مصطفى نجم عبد اهللا مطر٣٥٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٦
٠٠معيد٦٢٨٣٨٣٥٣صفر٩١٧٢ منتظر عليوي جوده صبيح٣٦٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٧
٥٣٠٧٥,٧١ناجح٩١٧٩٧٦٧٩٧٤٦٧٦٤ ميثم عارف مطشر عجيمي٣٧٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٨
٦٧٣٩٦,١٤ناجح٩٦٨٨٩٥٩٩١٠٠٩٦٩٩ هيثم احمد جبار مطرود٣٨٢٢١٥١١٢٠٣٠٣٩
٠٠معيد٦١٥٠٤١صفر٨١٥٤٥٠ وليد جبار كاظم طعيمه٣٩٢٢١٥١١٢٠٣٠٤٠
٠٠معيد٥٠٥٨صفرم٨٠٦٦٥١ ابتهال ناصر حسين بحر٤٠٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠١
٠٠معيد٥٠٦٠صفرم٩٤٧١٦٤ ايمان جلود ناصر حسين٤١٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٢
٠٠معيدصفر٧١٦٤صفرصفر٨٨٧٧ دنيا ستار جاسم والي٤٢٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٣
٠٠معيدم٦١صفر٩٥٧٣٦٣٦٠ زهراء طاهر جبار ذهب٤٣٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٤
٠٠معيد٨٩٧٤٧٠٥٩٥٠٤٣٧٢ زينب عبد اهللا زامل صالح٤٤٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٦
٠٠معيدم٧٩٥٣٢٧٥٠٥٠٤١ كاظميه كريم كاظم طعيمه٤٥٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٧
٦٣٥٩٠,٧١ناجح١٠٠٩٢٨٩٨٤٩٠٨٥٩٥ مروه جاسم محمد حسن٤٦٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٨
٠٠معيد٣٩صفر٥٦صفر٩٤٦٤٥٨ نوره جبار اجحيم سلمان٤٧٢٢١٥١٢٢٠٣٠٠٩
٠٠معيدم٩٤٧٠٦١٦٥٦٦٥٢ هيفاء جواد كاظم بداي٤٨٢٢١٥١٢٢٠٣٠١٠

٥٠ ٤٨
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١٠,٤٢ ٤٣
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