
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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 0غ745663غغابو ذر م كريم عبد221751096001 1  0.00

95 راسب 0غغغ63غغاحمد امين محسن عبره221751096002 2  0.00

89 راسب 5062560غغ76احمد قاسم عبد مهدي221751096003 3  0.00

51 راسب 0غغعشر512950احمد محسن علي عبد الحسين221751096004 4  0.00

50 راسب 0غغغغغغاسحاق احمد حسن طوكان221751096005 5  0.00

71 راسب 50380%51587818اسلم اسحاق علي كاظم221751096006 6  0.00

83 راسب 500%5038575019انمار ستار عبد الحسين زاجي221751096007 7  0.00

81 راسب 5038915469710بلل عبد العالي صعيصع محيسن221751096009 8  0.00

84 راسب 0غ66غ76غ62جمال عبد علي مظلوم عجيمان221751096010 9  0.00

90 راسب 360%6960613119جواد كاظم كاصد خزعل221751096011 10  0.00

81 راسب 5055733856280حاتم مزهر مطشر هزاع221751096012 11  0.00

62 راسب 5030562125290حسن حكيم ثجيل ناصر221751096013 12  0.00

95 راسب 86810صفر797494حسين علي كاظم سلمان221751096015 13  0.00

61 ناجح 806880818787544حسين عمران عاصي حمزه221751096016 14  77.71

96 راسب 0%557569575014حمزه صبار كاظم علي221751096017 15  0.00

74 راسب 5642622850500حيدر ناظم محسن حمود221751096018 16  0.00

79 ناجح 585080507052439خضر مسير ناصر حسين221751096019 17  62.71

75 راسب 56620غ77غ57راجي حافظ جبار عباس221751096020 18  0.00

86 راسب 705060500غ50سجاد عبد الحسين جبار عاصي221751096021 19  0.00

99 ناجح 727490599787578صلح جبار فليح عبود221751096022 20  82.57

غ راسب 0غغغغغغعبد الله علي حسين حمود221751096023 21  0.00

90 ناجح 615089507467481عبد المير نعيم عبيد حنون221751096024 22  68.71

94 راسب 0ست38%60576215عبد العالي فيصل علي مسير221751096025 23  0.00

91 ناجح 556878516761471علي اشعاع ابريج سمير221751096027 24  67.29

84 راسب 6879780صفرصفر59علي باسم جابر زغير221751096028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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86 ناجح 787683607671530علي حسن عباس جلب221751096029 26  75.71

88 راسب 5853695457320علي حسن معذوف عبد ا221751096030 27  0.00

54 راسب 50250%52346013علي حيدر عذاب ماشي221751096032 28  0.00

87 راسب 6650643962500علي ستار جبار هادي221751096033 29  0.00

50 راسب 0عشر20عشر502024علي ستار عبد الحسين زاجي221751096034 30  0.00

87 راسب 0غغغغغ62علي شريف تامول سعد221751096035 31  0.00

80 راسب 0غغغ604050علي شهاب حمد شمخي221751096036 32  0.00

67 راسب 0غصفر%2411عشر34علي ضرغام شاكر جواد221751096037 33  0.00

63 راسب 0غغغ51غ52علي ماجد مهدي صالح221751096038 34  0.00

73 راسب 0غغغغغ50علي م حسون جري221751096039 35  0.00

83 راسب 0غ64غ66غ51علي نعيم صكبان جويد221751096040 36  0.00

82 راسب 56210%61338116فهد حسين نادر عبد ا221751096041 37  0.00

83 راسب 695451520غغقيس صادق جياد خرام221751096042 38  0.00

76 راسب 0غغغ50غغكاظم نيروز حسين علي221751096043 39  0.00

93 ناجح 847986688778575مؤمل انور لفته خضر221751096044 40  82.14

78 راسب 6250723356230مؤمل ستار فاخر حاجم221751096045 41  0.00

75 راسب 0غ%12%14%392418مؤيد ثاير اسويد نمر221751096046 42  0.00

92 راسب 6561756025250م حسين علي محسن221751096047 43  0.00

91 راسب 0غ8162876369م حسين محسن وهيب221751096048 44  0.00

58 راسب 7450630صفر7375م حكيم كريم هايم221751096049 45  0.00

94 ناجح 847381608382557م سعد مدلول وهيب221751096050 46  79.57

77 راسب 220ثمان%50545115م موفق علي سبهان221751096051 47  0.00

غ راسب 0غغغ52غ50مصطفى غني سلمان ثامر221751096054 48  0.00

92 راسب 0غ59صفر696189مصطفى فليح حسون حميدي221751096055 49  0.00

86 راسب 0غغغ74غغهشام هاشم هنيدي حسين221751096056 50  0.00
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96 راسب 0غغ8450%6118همام هاشم هنيدي حسين221751096057 51  0.00

83 ناجح 576760686469468واثق مهدي صالح عبد221751096058 52  66.86

93 راسب 755066610غغيوسف م حسين حنون221751096059 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

44 9 % 16.98

 100.00

الممتحنون
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1 
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 75.00

8 

6 

27  625 10 18 0 
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 51.85 16.67 32.00 10.00 27.78 0.00
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