
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 الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 969795910غ87أبو الحسن خيري غلب حسن221741093001 1  0.00

82 راسب 87760غ809991أبو ذر عبد الباري شنو جاسم221741093002 2  0.00

91 ناجح 878799846788603احمد خالد عكاب جعفر221741093005 3  86.14

50 راسب 0غغغغغغاحمد سلمان حاوي جبر221741093006 4  0.00

82 راسب 9197990غ81100احمد سلمان ياسر زعيبل221741093007 5  0.00

80 ناجح 779396969790629احمد عبد العظيم كريم سباهي221741093009 6  89.86

79 راسب 890غ55غ6197احمد عبد الفاضل هاني علي221741093010 7  0.00

61 راسب 0غ9375غ87غاحمد فاضل عبد العباس حسن221741093012 8  0.00

83 راسب 700غ66غغ82احمد م طه موسى221741093015 9  0.00

89 راسب 0غغ56غ7498احمد م ناصر حسين221741093016 10  0.00

76 راسب 0غ6575غ69غباقر كريم عزيز جلب221741093020 11  0.00

90 ناجح 8610096959299658جعفر حسام عوده داخل221741093021 12  94.00

79 ناجح 649762688083533جعفر م صادق علي مكطوف221741093022 13  76.14

76 ناجح 707070588071495حسن ناصر صالح فاخر221741093024 14  70.71

68 راسب 6455325050570حسين احمد جلب حمد221741093025 15  0.00

67 راسب 5050425050500حسين اسعد حميد مسير221741093026 16  0.00

87 راسب 58620غ786665حسين تركي شافي زغير221741093027 17  0.00

81 ناجح 859694809094620حسين زكي ياسين صالح221741093028 18  88.57

غ راسب 0غغغغغغحسين طارق خالد عبد الواحد221741093029 19  0.00

78 ناجح 849195879698629حسين علي فنجان عزيز221741093030 20  89.86

غ راسب 0غغغغغغحسين علي لزام مخيلف221741093031 21  0.00

66 راسب 390%5081503916حسين مشري حسن حسين221741093032 22  0.00

64 راسب 5078415165500حسين يحيى منصور موحان221741093033 23  0.00

81 راسب 62500غ506860حيدر علي خضير حمد221741093036 24  0.00

81 ناجح 869895908892630زكريا ركين م حسن جواد221741093039 25  90.00
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50 راسب 0غغغغ63غسعد حمد كاظم عطشان221741093040 26  0.00

74 راسب 5950385050550سيف عماد عبد العباس منعثر221741093041 27  0.00

41 راسب 0غغغغغصفرظافر عبد الرضا عكال معله221741093044 28  0.00

88 ناجح 759985798674586عباس جميل كحول داخل221741093045 29  83.71

غ راسب 0غغغغغغعباس صبار زويد خليف221741093046 30  0.00

79 راسب 0غ926896غ81عبد ا احمد كاظم طعيمه221741093048 31  0.00

64 راسب 3123213926300علي حيدر عثمان هاشم221741093053 32  0.00

غ راسب 0غغ84غ9097علي سعد عبد العالي علي221741093055 33  0.00

51 راسب 0غ68غغ90%16علي عبد الحسن مبدر نايف221741093057 34  0.00

90 راسب 800غ67غ7393علي فيصل م سدر221741093059 35  0.00

77 ناجح 676655585056429علي م جاسم حنوش221741093060 36  61.29

72 ناجح 95979794100100655علي م طالب علوان221741093061 37  93.57

72 راسب 50570غ517750فضل صادق عبد الشريف كريم221741093064 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغكاظم جواد كاظم عاشور221741093065 39  0.00

75 راسب 0غ7274غ83غكرار علي كاظم هلل221741093067 40  0.00

88 راسب 0غ8271778596مؤمل غني رزاق صالح221741093069 41  0.00

79 راسب 0غغغغ84غمجتبى علي جميل حذيه221741093070 42  0.00

69 راسب 0غ85غ799177م حبيب كاظم عبد221741093071 43  0.00

75 ناجح 849791949997637م حسب عبد جار ا221741093072 44  91.00

80 راسب 0غغغ88غغم حسين نافع سلمان ناصر221741093074 45  0.00

93 راسب 100860غ919793م علي جواد كاظم221741093076 46  0.00

87 ناجح 706991777378545م لؤي صعيصع كزار221741093077 47  77.86

88 ناجح 777871747271531م ماجد خلف شهيب221741093078 48  75.86

82 راسب 59500غ626259م محمود راشد صالح221741093079 49  0.00

51 راسب 0غ50غغغغم مصطفى كريم حسن221741093080 50  0.00
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68 ناجح 707382858491553محمود حيدر يحيى عكار221741093083 51  79.00

77 راسب 530غغغ5579مرتضى جاسم ناصر عوده221741093085 52  0.00

88 ناجح 949797949991660مسلم عقيل عطيه عبد221741093086 53  94.29

غ راسب 0غغغغغغمشتبى حسن تايه فارس221741093087 54  0.00

97 ناجح 838671989186612مصطفى صالح سليمان مصطفى221741093089 55  87.43

66 راسب 0غ50غغغغمصطفى لطيف شخير جبر221741093090 56  0.00

50 راسب 0غغغغغغمصطفى م علي عبد المهدي حمودي221741093092 57  0.00

77 راسب 0غغ75غ79غمصطفى وئام خضير م221741093093 58  0.00

50 راسب 0غغغغ62غمعتصم فيصل عبد عوده221741093094 59  0.00

86 راسب 65540غغ65غمقتدى م محسن عوفي221741093095 60  0.00

50 راسب 0غغغغغغمنتظر م وحيد سويلم221741093096 61  0.00

72 راسب 0غغ87غ8376منتظر نبيل محسن ياسر221741093097 62  0.00

83 راسب 750غ64746572نور الدين صفاء كامل جهيد221741093099 63  0.00

78 راسب 5053205650380يحيى زكريا يحيى عكار221741093100 64  0.00

69 راسب 530غغغ62غيوسف زياد سنان م221741093101 65  0.00

المشاركون

65 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

48 17 % 26.15

 66.67

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح
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5 
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 75.00 57.14 89.47 75.00 70.00 0.00
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