
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الشهيد طالب النجم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

278رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

م معيد 0مصفرصفرمصفر76احمد محسن عباس طاهر221751278001 1  0.00

85 معيد 0م50صفر503370اسامه ميثم منصور جمعان221751278002 2  0.00

92 ناجح 725081778562519باسم م نكاب عبود221751278003 3  74.14

80 معيد 6240673251550حبيب سلمان مزهر مناتي221751278004 4  0.00

85 معيد 0م5037634273حسن اسماعيل شناوه كريدي221751278005 5  0.00

79 ناجح 607078686956480حسين عبد المير مظلوم حسين221751278006 6  68.57

80 معيد 0صفر67%60656015حسين علي سالم حمادي221751278007 7  0.00

84 معيد 0مصفر37صفر54صفرحمادي صلح عزيز حمادي221751278008 8  0.00

74 معيد 0م%3719مخمس50رسول جاسم دودان شبيب221751278009 9  0.00

88 معيد 0صفر79أربع557681ضياء خلف حمد فازع221751278010 10  0.00

77 معيد 0صفر5052364040عبد الحكيم احمد عبد الرضا غافل221751278011 11  0.00

62 معيد 0مم505629مكرار عبد الخالق جويد عليوي221751278012 12  0.00

65 معيد 4129342732320ليث حيدر علي نزال221751278013 13  0.00

69 معيد 3935502550500م جهاد خلف لفته221751278014 14  0.00

86 معيد 52330صفر554158م سلم ناصر حسين221751278015 15  0.00

78 معيد 0مم%625314صفرمرتضى سباهي محيبس علوان221751278016 16  0.00

74 معيد 4150504156350مصعب خضير عباس صالح221751278017 17  0.00

82 معيد 0صفر6660575061مهدي عبد الباري مهدي عجيمي221751278018 18  0.00

81 معيد 5637633457530بنين ذياب احمد بستان221752278001 19  0.00

84 معيد 5754593555500تبارك عبد الحسين عيدان عبد علي221752278002 20  0.00

92 معيد 0م7675665767ختام هاشم ليذ م221752278003 21  0.00

90 معيد 0صفر52م593982رحمه هادي جابر عنيد221752278004 22  0.00

71 معيد 5026602038500روان شهاب احمد بستان221752278005 23  0.00

89 ناجح 647359826377507زهراء عدنان عبد الحسين دخيل221752278006 24  72.43

85 معيد 0%603562506412زهراء ياسر حمادي مهوس221752278007 25  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الشهيد طالب النجم المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

278رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

63 معيد 0صفر624058أربع50سجى خضر معله عوده221752278008 26  0.00

78 معيد 0صفر61%8015صفر55سرى ابراهيم عباس عبد الواحد221752278009 27  0.00

62 معيد 0صفر20صفر74مصفرصفاء عبد الحكيم عبد الرضا ادريس221752278010 28  0.00

92 ناجح 827386827973567فاطمه وليد برزان جحيل221752278011 29  81.00

81 معيد 0%5012صفر612088مريم خليل مهدي عجيمي221752278012 30  0.00

82 معيد 6450523867390نور ياسر حمادي مهوس221752278013 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


