
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

2017/2016

المدرســــــــة :

278رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغ76احمد محسن عباس طاهر221751278001 1  0.00

85 راسب 0غ50غ70غ50اسامه ميثم منصور جمعان221751278002 2  0.00

80 راسب 51550غ67غ62حبيب سلمان مزهر مناتي221751278004 3  0.00

85 راسب 0غ73غ504263حسن اسماعيل شناوه كريدي221751278005 4  0.00

80 راسب 0غ67غ606560حسين علي سالم حمادي221751278007 5  0.00

84 راسب 0غغغغ54غحمادي صلح عزيز حمادي221751278008 6  0.00

74 راسب 0غغغغغ50رسول جاسم دودان شبيب221751278009 7  0.00

88 راسب 0غ5576813179ضياء خلف حمد فازع221751278010 8  0.00

77 راسب 0غغغغ5052عبد الحكيم احمد عبد الرضا غافل221751278011 9  0.00

62 راسب 0غغغ5056غكرار عبد الخالق جويد عليوي221751278012 10  0.00

65 راسب 0%545050233013ليث حيدر علي نزال221751278013 11  0.00

69 راسب 50500غ50غغم جهاد خلف لفته221751278014 12  0.00

86 راسب 0غ52غ58غ55م سلم ناصر حسين221751278015 13  0.00

78 راسب 0غغغ6253غمرتضى سباهي محيبس علوان221751278016 14  0.00

74 راسب 0غ56غ5050غمصعب خضير عباس صالح221751278017 15  0.00

82 راسب 0غ6660575061مهدي عبد الباري مهدي عجيمي221751278018 16  0.00

81 ناجح 568463505753444بنين ذياب احمد بستان221752278001 17  63.43

84 راسب 55500غ575459تبارك عبد الحسين عيدان عبد علي221752278002 18  0.00

92 ناجح 767566576764497ختام هاشم ليذ م221752278003 19  71.00

90 راسب 0غ52غ82غ59رحمه هادي جابر عنيد221752278004 20  0.00

71 راسب 50500%50506019روان شهاب احمد بستان221752278005 21  0.00

85 راسب 6071625064340زهراء ياسر حمادي مهوس221752278007 22  0.00

63 راسب 0غ58غ62غ50سجى خضر معله عوده221752278008 23  0.00

78 راسب 0غ61غ80غ55سرى ابراهيم عباس عبد الواحد221752278009 24  0.00

62 راسب 0غغغ74غغصفاء عبد الحكيم عبد الرضا ادريس221752278010 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

2017/2016

المدرســــــــة :

278رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 0غ50غ88غ61مريم خليل مهدي عجيمي221752278012 26  0.00

82 راسب 0غ6450522867نور ياسر حمادي مهوس221752278013 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

25 2 % 7.41

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

5  15 2 3 0 

4 1 1 1 1 0 

 80.00 100.00 20.00 50.00 33.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


