
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية ابن رشد المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

251رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 راسب 7450345050500عدنان بدر عجوب حايف221611251009 1  0.00

82 ناجح 667657625050443جمال كامل جبر برد221741251001 2  63.29

86 ناجح 897382767597578حازم هدهود بزيع منشد221741251002 3  82.57

81 راسب 590غغغغ50حامد خير ا عنبر بصري221741251003 4  0.00

66 راسب 505021390%3118حسن ماجد حسن ثامر221741251004 5  0.00

71 راسب 270%5018%503518غيث علي جبر سويف221741251007 6  0.00

78 ناجح 817181847994568كمال هدهود بزيع منشد221741251008 7  81.14

81 ناجح 577253626872465مرشد علي جبر سويف221741251009 8  66.43

75 ناجح 647661575373459منتظر زيد خلف م221741251010 9  65.57

64 راسب 5050505031590منتظر محسن كاظم رحيم221741251011 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهدي حصني برغش مطير221741251012 11  0.00

62 راسب 0غغغغغغاسراء ماجد حسن ثامر221742251001 12  0.00

83 ناجح 627375525070465انفال مرهج فنجان بركان221742251002 13  66.43

60 راسب 0غغغغغغجنان عبد الفتاح عبد ا حاجم221742251003 14  0.00

81 ناجح 767581816685545زينب سعدون خزعل ذيخان221742251004 15  77.86

79 راسب 690غ52506969ساره رحيم عاجل كاظم221742251005 16  0.00

88 ناجح 765056797059478سجا كريم جابر حلبوص221742251006 17  68.29

57 راسب 290غ2851غ50فاطمه سعدون خزعل ذيخان221742251007 18  0.00

71 راسب 650عشر63727071مسار علي عباس شمخي221742251008 19  0.00

79 راسب 6667645140710ملوك عبد الحميد عبد ا حاجم221742251009 20  0.00

66 راسب 500غ50غ5560يسرى عبد الحميد عبد ا حاجم221742251010 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية ابن رشد المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

251رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

13 8 % 38.10

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

1 

0 

9  46 12 4 0 

7 2 6 7 1 0 

 77.78 50.00 100.00 58.33 25.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


