
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

اعدادية الجزائر للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 25500%50357216احمد تالي صالح فرحان221751042001 1  0.00

84 ناجح 877680576874526احمد عبد الرضا زويد عبد ا221751042002 2  75.14

89 راسب 5728776259530احمد عقيل عبيد عبد الرضا221751042003 3  0.00

88 ناجح 775587759083555احمد علي قائد جاعد221751042004 4  79.29

83 راسب 6636545956520احمد ناجي عزال خليبص221751042006 5  0.00

89 ناجح 595057565761429جاسم سالم عباس عبد الساده221751042008 6  61.29

72 راسب 5050603824330حبيب حميد صدام علي221751042009 7  0.00

73 راسب 0غغغغغغحسن جبار ياسر شنيور221751042010 8  0.00

90 راسب 50540غغ6167حسن طالب م جويسم221751042011 9  0.00

68 راسب 0غغغغغ50حسن عبد القادر عبد المام مروح221751042012 10  0.00

86 راسب 5650644133500حسين امين جري حميد221751042013 11  0.00

63 راسب 0غغغغغغحسين خلف عبد الحسين طليب221751042014 12  0.00

94 ناجح 667282687053505حسين رعد خير ا جابر221751042015 13  72.14

84 ناجح 749494757171563حسين عبد الله بدر علي221751042016 14  80.43

92 راسب 560غغ58%3117حسين علي حسين زفر221751042017 15  0.00

69 راسب 0غغغغغغحسين كاظم حطيحط عنيد221751042018 16  0.00

89 راسب 6635575050230حسين كامل خيون مطير221751042019 17  0.00

76 راسب 0غغغ50غ56حسين م شنين عماره221751042020 18  0.00

86 ناجح 535969665867458حسين ناصر سعدون مطير221751042021 19  65.43

80 راسب 0غغغ50غغحسين وحيد علوان صياح221751042022 20  0.00

92 راسب 0غ9790غغصفرحيدر جلل فالح كاظم221751042024 21  0.00

95 ناجح 8393100819285629حيدر خلف ونيس شنين221751042025 22  89.86

97 ناجح 819596958669619حيدر عبد المير هاشم م221751042026 23  88.43

غ راسب 640غغ65غ50حيدر فارس جابر صولغ221751042027 24  0.00

79 راسب 0غغغ50غ50خير ا نعمه عبيد تعبان221751042028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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89 راسب 73800غ90غغسجاد عبود جويهل مشيجل221751042031 26  0.00

88 راسب 6331705050500عباس رحيم دليل علي221751042032 27  0.00

89 راسب 0غغغ64غغعباس نعيم شمخي غياض221751042034 28  0.00

80 ناجح 8494909010097635علي جبار عبيد عبد الرضا221751042035 29  90.71

91 ناجح 715784635477497علي حسن كريم رحيم221751042036 30  71.00

73 راسب 0غغ5050غ50علي حيدر خير ا جابر221751042037 31  0.00

92 راسب 0صفر80891009398علي داخل رحيم م221751042038 32  0.00

72 راسب 0غغغ50غ50علي شروان حافظ ضويد221751042039 33  0.00

85 ناجح 586074576056450علي قاسم سعدون محسن221751042041 34  64.29

85 راسب 5826755050530كرار سمير عبد الحسين طليب221751042044 35  0.00

93 ناجح 655575596655468م حسن حرجان ابراهيم221751042046 36  66.86

84 راسب 587058510غ53م كريم شناوه جابر221751042048 37  0.00

81 راسب 41500%61336513م مطر دنين فرحان221751042049 38  0.00

94 ناجح 706672678777533م مهدي عبود محسن221751042050 39  76.14

91 راسب 665064390غ76مرتضى احمد قاسم حسين221751042051 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى علي عبد الحسين طليب221751042054 41  0.00

93 ناجح 705376846081517مصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب221751042055 42  73.86

78 راسب 0غغغ75غ50مصطفى حسن كريم رحيم221751042056 43  0.00

86 راسب 28525053600غمصطفى دحام جاسم عبد221751042057 44  0.00

91 راسب 0غغغ65غ54مصطفى ربيع محيسن صابر221751042058 45  0.00

78 راسب 0غغغ50غغمنتظر سهم نجم عجمي221751042059 46  0.00

77 راسب 0%502254505015مهدي منخي علي ريحان221751042061 47  0.00

77 راسب 6050502822210ياسر عطا ا جاسم رشم221751042062 48  0.00
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المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

34 14 % 29.17
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