
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 سامراء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 0غغغغغغاحمد مرتضى كاظم سباهي221751092002 1  0.00

86 راسب 0غغغ64غغاحمد موفق غازي حامد221751092003 2  0.00

81 راسب 67810غ76غغامجد خلوهن حسون فدعم221751092004 3  0.00

78 راسب 0غغغ50غ53بدر طالب سنيم سفيح221751092006 4  0.00

83 راسب 0غغ5854غ64جعفر حسن علي فرج221751092008 5  0.00

90 راسب 0غ798483غ59حسن رحيم عبد ربه جباره221751092009 6  0.00

80 راسب 570غغ50غ57حسين حبيب لزم طرخيم221751092010 7  0.00

87 ناجح 735671889087552حسين هيثم فلح ثويني221751092011 8  78.86

78 راسب 6232565060610ستار فنجان زامل بدر221751092013 9  0.00

83 راسب 0غصفر67527032سجاد شامل شاطي مايد221751092014 10  0.00

86 ناجح 655259615375451سجاد فالح خزعل بدر221751092015 11  64.43

84 ناجح 865886899475572سيف الدين علي حاتم علي221751092016 12  81.71

74 راسب 0غغغ66غ50صادق عبد الحسين صخي كريمش221751092017 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغصلح فنجان جخم جبار221751092018 14  0.00

81 راسب 540غغ50غغطالب جوده بديوي لفته221751092019 15  0.00

84 راسب 6137505067500عباس سالم كاظم صوين221751092021 16  0.00

غ راسب 5657500غغغعباس سعيد محسن شبيب221751092022 17  0.00

72 ناجح 615973737966483عقيل ستار فنيان نافل221751092023 18  69.00

77 راسب 0غ505057غغكرار اسماعيل جلب شبيب221751092025 19  0.00

81 راسب 616880670صفر71كرار جاسم فرج حسين221751092026 20  0.00

87 راسب 6938765764670م عبد ا فاضل مشاي221751092028 21  0.00

92 ناجح 695768647154475مصطفى م علي فرج221751092031 22  67.86

89 راسب 0غغغغغ62ناجي بري حسين منخي221751092033 23  0.00

81 راسب 0%665065513213نور الدين عايد عاقول غميس221751092035 24  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 سامراء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

24 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

19 5 % 20.83

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

2 

2 

8  12 4 3 0 

4 1 1 2 2 0 

 50.00 100.00 50.00 50.00 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


