
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

اعدادية المسار المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

255رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 635858515750428جميل بخيت كريم ثاجب221611255009 1  61.14

97 ناجح 865060525477476عقيل عبد المير عجيل فرج221611255028 2  68.00

100 ناجح 685166505050435زهور عليوي عواد جوده221612255010 3  62.14

93 ناجح 645064505050421كاظميه كريم كاظم طعيمه221612255014 4  60.14

70 معيد 200صفرم20م50انور عيسى شناوه ياسين221741255001 5  0.00

76 معيد 730صفر948251صفرحازم كريم عواد زايد221741255003 6  0.00

78 معيد 0صفر5667533361حسن فرحان سالم سنيد221741255004 7  0.00

93 ناجح 91989910010098679حسين ماضي علي عبيد221741255006 8  97.00

59 معيد 5052272921350حيدر خلف ناصر حميدي221741255007 9  0.00

89 معيد 7533845077730زين العابدين كاظم جويد بند221741255008 10  0.00

73 معيد 29400%16ست%5218سجاد حميد عذيب عجلن221741255009 11  0.00

م معيد 0ممم%11%3817صلح مهدي غالي شلوحي221741255011 12  0.00

م معيد 0ممممممعباس كريم عبد بدر221741255012 13  0.00

87 معيد 76670صفر52م74عبد الحسين فليح حسن طارش221741255013 14  0.00

87 معيد 63560صفر686155عبد ا حميد عطوان روضان221741255014 15  0.00

55 معيد 0%2017صفر20صفر33علء كريم جابر مانع221741255015 16  0.00

50 معيد 240%13صفرعشر4024علي سعد نصار طاهر221741255016 17  0.00

91 معيد 750صفر74صفرمصفرعلي عطي ناهي سلمان221741255017 18  0.00

93 معيد 0صفر848289م86علي فيصل غازي عبد221741255018 19  0.00

م معيد 0ممممممكرار احمد حيال حميد221741255020 20  0.00

81 معيد 0مصفرم50م63محسن عبد الكاظم ياسر كاظم221741255021 21  0.00

م معيد 0ممممممم جاسم م عوفي221741255022 22  0.00

86 معيد 0م7789747395م خضير عبد واجد221741255023 23  0.00

81 معيد 0صفر917695م77م مزهر ريسان نزال221741255024 24  0.00

61 معيد 0صفرصفرم%19م42مرتضى رحيم شهيم جعاز221741255026 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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78 معيد 55810م72م60مصطفى احمد عذيب عجلن221741255027 26  0.00

73 معيد 520م5050صفر63مصطفى مطشر رويح علي221741255028 27  0.00

77 ناجح 636573657982504موسى حنون علي حسن221741255029 28  72.00

60 معيد 0م40مم3137اسراء حميد ناصر حسين221742255001 29  0.00

65 معيد 0م%14صفرمم35اقبال احمد جبار مطرود221742255002 30  0.00

50 معيد 0مممصفر5030امنه جدران زنجار ماجد221742255003 31  0.00

76 معيد 0صفر50م523129ايمان غالي شلوحي شاهر221742255004 32  0.00

75 معيد 220مم533132ايه احمد ثامر طاهر221742255005 33  0.00

66 معيد 31230%50232213حنين تسيار رديني صالح221742255006 34  0.00

83 معيد 5651503258610خلود عبد الجليل ريسان غيلن221742255007 35  0.00

82 معيد 0صفر2242مم51دعاء كاظم دخان شاهر221742255008 36  0.00

91 معيد 690صفر68345036رحاب حسين عبد الساده دويح221742255009 37  0.00

69 معيد 0%3915مصفر5036رواء ناصر حسين بحر221742255010 38  0.00

85 معيد 6530645077650ريام حسين عبد الساده دويح221742255011 39  0.00

93 معيد 8269692863610زهراء بوش بريج غيلن221742255012 40  0.00

71 معيد 86720صفر615264زينب بخيت كريم ثاجب221742255013 41  0.00

84 معيد 50500م58م68ساره رحيم شهيم جعاز221742255014 42  0.00

94 معيد 500صفرصفر818956سجى رحيم حسين رهيف221742255016 43  0.00

83 ناجح 847767737579538صبا رحيم عزيز والي221742255017 44  76.86

91 معيد 60610مم8271علياء حيدر صحن عبيد221742255018 45  0.00

69 معيد 5056570مم53عيده بوش بريج غيلن221742255019 46  0.00

92 معيد 8694850مم94نرجس صدام كاظم بداي221742255020 47  0.00

89 ناجح 825478819584563نمارق كاظم جويد بند221742255021 48  80.43

83 معيد 79790مم7888نور حيدر صحن عبيد221742255022 49  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار
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المشاركون

49 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 41 8 % 16.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون
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41 

41 
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42 

34 
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 51.72 62.86 48.28 57.89 61.11 0.00
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