
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 الشهيد ضياء احمد طه المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

260رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

55 راسب 0غ50غغغغامجد عزيز لعيبي مرار221721260001 1  0.00

80 راسب 5035655054300باسم هلل عبد ا عواد221721260002 2  0.00

72 راسب 3820693850240جواد نعيم فلفل ماشي221721260003 3  0.00

82 راسب 5032655055510حسن علي نعيم عويد221721260004 4  0.00

66 راسب 5023676566500حسين امير عطشان عريبي221721260005 5  0.00

77 ناجح 506184708168491حسين صالح لفته شريده221721260006 6  70.14

81 ناجح 536882685752461حسين علوان اهلم طلبه221721260007 7  65.86

73 راسب 50560غ58%17غحسين هادي حميد ماهود221721260008 8  0.00

78 راسب 0غغغ75غغحمزه حسن جنام حميد221721260009 9  0.00

70 راسب 0غ50غ57غ50ضياء جابي معن عويد221721260011 10  0.00

77 راسب 5035647156500ضياء صالح لفته شريده221721260012 11  0.00

73 راسب 5029553952500عدنان م جابر معود221721260013 12  0.00

77 ناجح 506277586958451علي حسين عجيل كاطع221721260014 13  64.43

72 راسب 655053550غ50علي رزاق حسن ظاهر221721260015 14  0.00

71 راسب 5035546350520علي سالم حسن شهد221721260016 15  0.00

88 ناجح 626870706660484علي فرحان كاظم حسين221721260017 16  69.14

82 ناجح 508272596378486علي فليح حسن طعيمه221721260018 17  69.43

76 راسب 5033505050290علي هادي حميد ماهود221721260019 18  0.00

71 ناجح 515057676557418ماجد هاشم شريده فتات221721260020 19  59.71

77 ناجح 505666656459437محسن حميد حسن نايف221721260021 20  62.43

78 ناجح 506681716158465م حسين عجيل كاطع221721260022 21  66.43

75 راسب 50630غ65غ50م طلب عويد وسمي221721260023 22  0.00

73 ناجح 596785717878511مرتضى صبيح شفاق هادي221721260024 23  73.00

77 ناجح 617684536760478مرتضى مطشر عبودي عريبي221721260025 24  68.29

77 راسب 5350733752500هيثم جولن طاهر عجرش221721260026 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 الشهيد ضياء احمد طه المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

260رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

63 ناجح 505968505053393اسراء موازي جبار حسون221722260001 26  56.14

73 راسب 635353510غغسحاب علي م سلمان221722260002 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

16 11 % 40.74

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 
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 80.00

5 

4 
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 50.00 0.00 25.00 100.00 57.14 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


