
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 العمار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

273رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 656483747883532احمد حمد وداعه صحن221741273001 1  76.00

67 راسب 5350585041580حمد كمر صالح علي221741273002 2  0.00

85 راسب 0غغغ735971خالد جاسم خليوي شلش221741273003 3  0.00

90 ناجح 655258528176474عبد ا عبد وداعه صحن221741273004 4  67.71

74 راسب 51520صفر72غ59عبد ا نجم كمر صالح221741273005 5  0.00

93 ناجح 546260868075510عبد ا نعيم عطشان محسن221741273006 6  72.86

70 ناجح 507364615467439علي كمر صالح علي221741273007 7  62.71

88 ناجح 828893838283599فهد رشاش حايف جلب221741273008 8  85.57

90 ناجح 626882828293559فهد منخي كمر صالح221741273009 9  79.86

78 راسب 787160730غ66فهد هليل ياسر فزع221741273010 10  0.00

81 راسب 516056650غ62م حسن وداعه صحن221741273011 11  0.00

95 ناجح 848192838586606م حمد وداعه صحن221741273012 12  86.57

83 راسب 610غ80غ67غم رضا خليوي شلش221741273013 13  0.00

80 ناجح 788291849282589وليد نصار عبد جبر221741273014 14  84.14

69 راسب 5020535575540ابتسام نعيم عطشان محسن221742273001 15  0.00

77 راسب 0غ546250غ57افراح رزيج عطشان محسن221742273002 16  0.00

68 ناجح 615086746963471ايمان مهدي رشاش حايف221742273003 17  67.29

91 ناجح 8894958810096652جيهان منخي جبر مهاوش221742273004 18  93.14

91 ناجح 849897939587645رسل حمد وداعه صحن221742273006 19  92.14

92 ناجح 909093949281632فاطمه حميد عبيد خضر221742273008 20  90.29

83 راسب 999694860غ90فاطمه عبد جبر علي221742273009 21  0.00

83 ناجح 677889686473522كفاء ثجيل عبيد حايف221742273010 22  74.57

79 ناجح 575660907461477نوره عبد الرحمن فرحان شهيب221742273011 23  68.14

71 راسب 0غ50غغغ66هدى حسين جوده مصحب221742273012 24  0.00

81 ناجح 949898999699665وعد ثجيل عبيد حايف221742273013 25  95.00

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 العمار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

273رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 ناجح 679288978494608ونسه حميد عبيد خضر221742273014 26  86.86

المشاركون

26 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

10 16 % 61.54

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح
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 92.86 0.00 50.00 80.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


