
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية تل الزعتر المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

227رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

87 راسب 5024603181650فاروق شاكر حنون عبد علي221521227028 1  0.00

67 راسب 0غغ585050غازهر عدنان مزهر طالب221721227002 2  0.00

82 راسب 55570غ54غ50ايهاب جليل عايد علي221721227003 3  0.00

74 راسب 5050562761500بارق صباح زهير صالح221721227004 4  0.00

62 راسب 0غ64غغغغجعفر حسين رحيم زاجي221721227006 5  0.00

72 راسب 5022512456280حسن فلح حسن حرجان221721227007 6  0.00

78 ناجح 635060507258431حسين عبد الرحمن عويد لطيف221721227010 7  61.57

75 راسب 5440683663500سلطان م صكر حمود221721227012 8  0.00

84 ناجح 565079866550470طارق ماجد عبد الرضا حسين221721227013 9  67.14

87 ناجح 635084617250467عبد ا علي عبد الحسين عب الزهره221721227014 10  66.71

74 راسب 63500غ5584غعقيل جليل كاظم برهان221721227015 11  0.00

76 ناجح 505879707150454علء عباس هداوي حسين221721227016 12  64.86

85 ناجح 575090657466487علي كاظم جابر لفته221721227017 13  69.57

61 راسب 0غ52غ77غغعلي مالك حسن حسين221721227018 14  0.00

82 ناجح 646268597150456ليث علي عبد الحسين عبد الزهره221721227019 15  65.14

82 ناجح 635082595650442محمود حميد عبدال عبد ا221721227021 16  63.14

82 راسب 7250852778690مرتضى يعقوب فزيع الخليفه221721227022 17  0.00

79 راسب 76510غ68غغناصر حسين علوان ناصر221721227026 18  0.00

83 ناجح 706286607473508نبيل ثعبان جابر جحيل221721227027 19  72.57

72 راسب 6650503275530يعقوب خريبط عبد الحسن حمود221721227029 20  0.00

64 راسب 57550غغ5150اسماء لطيف بدر مزهر221722227001 21  0.00

77 ناجح 595054526872432تقوى م مزعل عبود221722227005 22  61.71

71 ناجح 516255636971442زينه حافظ علي عوده221722227007 23  63.14

87 ناجح 705574546873481مروه عبد اللطيف حميد جابر221722227010 24  68.71

75 راسب 5851502969640نور الهدى ليث هديد خزعل221722227011 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية تل الزعتر المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

227رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

72 راسب 59520غ605050نور عادل ناعم خليف221722227012 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغنوره حيدر ياسر دبعن221722227013 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 11 % 40.74

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

0 

0 

4  214 0 5 0 

2 2 8 0 4 0 

 50.00 100.00 57.14 0.00 80.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


