
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 النوار الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 8710081999691645ابراهيم صلح حسين علي221741065001 1  92.14

80 ناجح 645863507462451احمد تركي سلمان عبد علي221741065002 2  64.43

75 راسب 6158505425500احمد جليل موسى حسن221741065003 3  0.00

غ راسب 0غ92غ10086غاحمد كريم طه نعمه221741065006 4  0.00

92 راسب 0غ57غغ87غاحمد مشتاق طالب عبد221741065007 5  0.00

86 راسب 0غغغغ90غحسن حيدر صبحي طاهر221741065008 6  0.00

94 ناجح 908793928994639حسين علي فارس جبر221741065010 7  91.29

64 راسب 0غغغغغغحسين م ياسين بشيت221741065012 8  0.00

90 راسب 0غغغغ89غحمزة زاهر جبار مزهر221741065013 9  0.00

غ راسب 0غ8787828891حمزة عبد السادة عبد ربة عكيلي221741065014 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغرحيم جبر جودة سلمان221741065015 11  0.00

83 راسب 590غ645050غسامي فيصل موحان زناد221741065016 12  0.00

74 راسب 0غغ66غغغسجاد حازم تركي ثجيل221741065017 13  0.00

96 ناجح 829272868596609سجاد عبد المير رضا حبيب221741065019 14  87.00

91 راسب 0غ7672595069سلمان فليح عبد ياسر221741065021 15  0.00

89 ناجح 889496939196647سيف عباس كاظم عبد ا221741065023 16  92.43

81 ناجح 839893758565580سيف علي عبد الغني جلب221741065024 17  82.86

80 راسب 530غ50غ5457عبد ا باسل علي طعمة221741065027 18  0.00

85 ناجح 688280837586559عبد الوهاب كريم مزهر مخيف221741065028 19  79.86

88 ناجح 7394709484100603عقيل حسين صاحب خليف221741065029 20  86.14

84 ناجح 617353585850437علي احسان عبد الرزاق عبد العزيز221741065030 21  62.43

92 راسب 0غ7053غغغعلي حسن فليح حسن221741065031 22  0.00

91 راسب 0غ9787غ97غعلي حسين عبد الرضا جبر221741065032 23  0.00

85 راسب 0غغغغغغعلي نجاح ارحيم منصور221741065035 24  0.00

85 راسب 0غغغغغ65قائد جندي شعيث شاهين221741065037 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

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية النوار الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

53 راسب 0غغغغغغقاسم سعد حمدان حيدر221741065038 26  0.00

83 راسب 780غغ879680كرار حيدر عبد الحسين جودة221741065039 27  0.00

73 ناجح 636865647465472كرار م حسين كاظم221741065040 28  67.43

83 راسب 7576710غ74غمؤمل سرمد عبد جبر221741065042 29  0.00

89 راسب 5650505137500مجتبى م عودة شاهين221741065043 30  0.00

92 راسب 0غغغ808388م جعفر سالم عور221741065045 31  0.00

87 راسب 0غغصفر8065غم حسن جار ا ضاحي221741065046 32  0.00

88 ناجح 607774796770515م صباح هويدي شجر221741065047 33  73.57

89 ناجح 95100999810098679مرتضى اسعد سفيح عبد ا221741065049 34  97.00

82 راسب 780غ50خمس8498مرتضى سلم فرحان دحو221741065050 35  0.00

82 راسب 75500عشر%8815غمرتضى هاتف كاظم شمخي221741065051 36  0.00

85 راسب 650غغغ5461مسلم قاسم كريم عليوي221741065053 37  0.00

82 ناجح 829791827781592مسلم كريم م عبد الكريم221741065054 38  84.57

98 ناجح 8997971009398672مصطفى حسين علوان عبد الحسن221741065055 39  96.00

85 راسب 0غغغغغ65مصطفى عبد الكاظم كاطع حمود221741065056 40  0.00

99 ناجح 95100100100100100694مصطفى نجم عبد عليوي221741065058 41  99.14

غ راسب 0غغغغغغمنتظر كريم خضر طرفة221741065061 42  0.00

88 راسب 77620غ75غ76مهند عوض عطية بكال221741065062 43  0.00

69 راسب 5469710غ70غهارون رشيد كاصد مسلم221741065064 44  0.00

90 راسب 0غغ50غغغهاني سعيد عكلة مهنا221741065065 45  0.00

85 راسب 0غغ53غ61غهيثم سعود مسلم مصبح221741065066 46  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 :3
ذي قار

ثانوية النوار الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

31 15 % 32.61

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

3 

3 

2  1011 3 8 0 

2 8 9 1 8 0 

 100.00 80.00 81.82 33.33 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


