
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 الفهود  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

046رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 راسب 5050535635500حسن منصور منور نجيرس221611046036 1  0.00

78 راسب 585750500غ59فيصل جواد كاظم اسماعيل221611046123 2  0.00

76 ناجح 787163927982541احمد ابراهيم راضي رسن221741046001 3  77.29

90 راسب 0غغغغ81غاحمد رائد شريف م221741046002 4  0.00

90 راسب 0غ78غ85غ78احمد زكي حسين حنون221741046003 5  0.00

80 ناجح 769698969689631احمد سلم شريف م221741046004 6  90.14

88 راسب 570غ65556729احمد عدنان فارس جاري221741046005 7  0.00

75 راسب 670غغغ69غاحمد عدي حاتم فهد221741046006 8  0.00

81 راسب 9095860غغ81احمد عيسى كاطع لفته221741046008 9  0.00

93 راسب 1000صفر93989499احمد قاسم حنيش مريهج221741046009 10  0.00

88 ناجح 706050505074442احمد ناظم فاخر دهيش221741046010 11  63.14

83 راسب 0غغ52غ54غاحمد نزار جاسم سرحان221741046011 12  0.00

88 راسب 0غ6857816978حامد عطية حمزة عبود221741046014 13  0.00

92 ناجح 9290100849791646حسن احمد طخم سلمان221741046015 14  92.29

97 راسب 920صفر85غغ79حسن احنيحن جابر صويفي221741046016 15  0.00

84 ناجح 787550676654474حسن حكيم ضايف شرهان221741046017 16  67.71

80 راسب 5489620%797812حسن عادل عبد الباري سفيح221741046018 17  0.00

84 راسب 0غغغغغغحسين جخيور عباس غميس221741046020 18  0.00

87 راسب 739891830غ83حسين جميل زوري شلل221741046021 19  0.00

83 راسب 0غغغغ6783حسين حنون ملغوث فرعون221741046022 20  0.00

88 راسب 1000غغغغغحسين وريوش م بريم221741046024 21  0.00

87 ناجح 666176507864482خير ا ماضي سعدون حريجه221741046027 22  68.86

78 راسب 540غغ69غ69ذو الفقار قاسم م ياسر221741046028 23  0.00

79 راسب 720غغغغ59سجاد عدنان ذياب جميل221741046030 24  0.00

82 راسب 700غغ62غ54سجاد علي جويمل عبد221741046031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 680غغغغ75صادق زويد كريم معارج221741046032 26  0.00

100 راسب 850%8115غغ80ضرغام احنيحن جابر صويفي221741046033 27  0.00

92 راسب 600غ71غ8061عباس رحيم حسين جابر221741046034 28  0.00

74 راسب 690غغغ6851عباس طعمة اعمير انعيس221741046035 29  0.00

82 ناجح 899687999793643عدنان موحان فندي طريمش221741046036 30  91.86

87 راسب 0غ9995صفر9189عقيل باسم موحان فندي221741046037 31  0.00

80 راسب 928392920غ85علي حسن حنين زامل221741046042 32  0.00

86 راسب 670غغ60غ75علي حسين علي يوسف221741046043 33  0.00

99 راسب 73740غ428834علي عبد الحسن راضي ضميد221741046044 34  0.00

79 راسب 336350390غ50علي عبد ا جودة ياسر221741046045 35  0.00

88 راسب 0غغغ69غ80علي لطيف عبد ا عاتي221741046046 36  0.00

81 راسب 0غغ53غ6040علي وحيد جاسم م221741046048 37  0.00

83 راسب 760غ66غ81غعلي ياسر كركان ناصر221741046049 38  0.00

93 راسب 0غ90غغغ81فائق صالح عطب نافل221741046051 39  0.00

89 راسب 0غ8899غ7980فاضل حسين ريكان عطية221741046052 40  0.00

88 راسب 0غ869695غغمؤمل حسين دحام كاظم221741046055 41  0.00

82 راسب 52690غغغ50مؤمل سلم قاسم جابر221741046056 42  0.00

93 راسب 0غغأربعغغ58م عدنان عريبي حميدي221741046061 43  0.00

91 راسب 0غغ83غغ79م عزيز ديوان حنيش221741046062 44  0.00

88 راسب 80810غغ8373مرتضى احمد جاسم م221741046063 45  0.00

86 ناجح 858573899689603مشتاق سهران محيل رعيد221741046064 46  86.14

غ راسب 0غغغغغغموسى جبير عافص صيوان221741046068 47  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

39 8 % 17.02

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 80.00

5 

4 

6  78 8 7 0 

5 3 6 5 6 0 

 83.33 42.86 75.00 62.50 85.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


