
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 ابن رشد المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

251رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 7450265050500عدنان بدر عجوب حايف221611251009 1  0.00

82 معيد 41500صفرصفرصفر66جمال كامل جبر برد221741251001 2  0.00

86 معيد 970م89738276حازم هدهود بزيع منشد221741251002 3  0.00

81 معيد 590صفرصفر40صفر50حامد خير ا عنبر بصري221741251003 4  0.00

66 معيد 280%4224204219حسن ماجد حسن ثامر221741251004 5  0.00

71 معيد 300%5033205018غيث علي جبر سويف221741251007 6  0.00

78 معيد 940مم817181كمال هدهود بزيع منشد221741251008 7  0.00

81 معيد 5739536241720مرشد علي جبر سويف221741251009 8  0.00

75 معيد 730أربع64766157منتظر زيد خلف م221741251010 9  0.00

64 معيد 590%5029505019منتظر محسن كاظم رحيم221741251011 10  0.00

30 معيد 0صفرممصفرمصفرمهدي حصني برغش مطير221741251012 11  0.00

62 معيد 0صفرمصفرمصفر24اسراء ماجد حسن ثامر221742251001 12  0.00

73 معيد 42700صفر75صفر62انفال مرهج فنجان بركان221742251002 13  0.00

60 معيد 0%17مصفر%362217جنان عبد الفتاح عبد ا حاجم221742251003 14  0.00

81 معيد 818166850صفر76زينب سعدون خزعل ذيخان221742251004 15  0.00

79 معيد 5250696930690ساره رحيم عاجل كاظم221742251005 16  0.00

88 معيد 7650567931590سجا كريم جابر حلبوص221742251006 17  0.00

57 معيد 320%3317%502818فاطمه سعدون خزعل ذيخان221742251007 18  0.00

71 معيد 380م63427071مسار علي عباس شمخي221742251008 19  0.00

79 معيد 644029710%6615ملوك عبد الحميد عبد ا حاجم221742251009 20  0.00

66 معيد 5560435024500يسرى عبد الحميد عبد ا حاجم221742251010 21  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية ابن رشد المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

251رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

21 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 21 0 % 0.00

 95.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

20 

19 

 80.00

20 

16 

19  1918 14 20 0 

6 11 10 1 13 0 

 31.58 57.89 55.56 7.14 65.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


