
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 ابن الهيثم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

261رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

58 راسب 5038505051500احمد شاكر عبد علي221721261001 1  0.00

75 راسب 6339566880570اسعد شاكر جاسب كريم221721261002 2  0.00

63 راسب 50500غ50غغاكرم حسين علي م221721261003 3  0.00

69 راسب 36765072550غامجد حميد نعيمه عطشان221721261004 4  0.00

76 ناجح 505050505252380امين جبار دحام منشد221721261005 5  54.29

79 راسب 536773540%6118حسين حسن عذيب عبد ا221721261006 6  0.00

74 ناجح 545056717664445حسين كاظم فليح جابر221721261008 7  63.57

58 راسب 0غغغغغغعلي سالم حسين عويد221721261009 8  0.00

71 راسب 5031506059500علي عبودي نعيمه عبد221721261010 9  0.00

67 راسب 5226503766500عمار ياسر دحام منشد221721261011 10  0.00

68 راسب 4253275954360مجتبى خلف عبد جابر221721261012 11  0.00

64 راسب 0غ5952غغ54محسن عبد جبر ياسر221721261013 12  0.00

76 راسب 6536615068620م شاكر جاسب كريم221721261014 13  0.00

75 ناجح 585063688463461م فاهم م عبد221721261015 14  65.86

68 راسب 0غ8150غغ50مصطفى عبد الكريم جعفر عذاب221721261016 15  0.00

60 راسب 0غ50غ515050مصطفى قاسم مشاي حليو221721261017 16  0.00

67 راسب 645053500غغمنتظر رزاق عبد جاسم221721261018 17  0.00

75 راسب 27505069680غاسماء حيدر فليح حسن221722261001 18  0.00

57 راسب 53510غغغ59علياء جابر عبود فليح221722261002 19  0.00

62 راسب 5040312950370فاطمه حسون ناصر حسين221722261003 20  0.00

77 ناجح 536960507870457نور الهدى م علي عليوي221722261004 21  65.29

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 ابن الهيثم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

261رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

17 4 % 19.05

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

1 

0 

11  47 2 7 0 

2 2 5 2 5 0 

 18.18 50.00 71.43 100.00 71.43 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


