
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 جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 0غغغ5576غاحمد حسن صيهود فنطيل221751382001 1  0.00

68 راسب 5950504141500احمد عصام م رشيد حزام221751382002 2  0.00

66 راسب 0غغغ61غ50احمد غازي هليل نجم221751382003 3  0.00

75 راسب 0غغغغغ50احمد م عبد الحسين حياوي221751382004 4  0.00

74 راسب 0غغغ565053احمد مرتضى كاطع عبد221751382005 5  0.00

59 راسب 0%563239295013اكرم عبد الكريم حزام عبد221751382006 6  0.00

71 راسب 500غ5050غ55ايمن ناصر م فهد221751382007 7  0.00

64 راسب 0غغغ68غغبارق رياض ضاحي نعيم221751382008 8  0.00

99 راسب 3661575068770باقر خالد جار ا جابر221751382009 9  0.00

81 راسب 0غغغغ59غحبيب م محسن تنبل221751382011 10  0.00

81 راسب 0غغ6750غثمانحسين حيدر ابراهيم م221751382012 11  0.00

91 ناجح 8610096969082641حسين عبد المير عبد الكاظم مزبان221751382013 12  91.57

69 ناجح 545066506255406حسين عطا عبد الساده شلش221751382014 13  58.00

غ راسب 0غغغغغغحسين م سلمان موسى221751382015 14  0.00

68 راسب 0غغغغغ57حمدي رهيف رهيوط جابر221751382016 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغحمزه جاسب عبد الحسين صفوك221751382017 16  0.00

89 ناجح 636775505062456حمزه حميد حسين جبير221751382018 17  65.14

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحيدر جبار مجباس بجاي221751382020 18  0.00

63 راسب 0غغغ51غغسجاد م عزيز سفيح221751382021 19  0.00

89 ناجح 556572635871473سيف عبد الكريم مري كاظم221751382022 20  67.57

64 راسب 0غ5953595053سيف علي حسين عيسى221751382023 21  0.00

70 راسب 0غغغ51غ52علء طالب مطير جبل221751382024 22  0.00

79 راسب 6760694057680علي احمد بزيخ خلف221751382025 23  0.00

82 راسب 0غغغ64غ50علي باسم م جبير221751382026 24  0.00

70 راسب 0غغغ53غغعلي جاسم حسين فنطيل221751382027 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي نبيل رحيم ثجيل221751382028 26  0.00

80 راسب 5539763152310فاضل عباس عبد ا مصارع221751382029 27  0.00

71 ناجح 595060505557402فراس حسون عذيب حمود221751382030 28  57.43

80 راسب 0غغ6059غغكرار محسن حسين عبيد221751382031 29  0.00

64 راسب 0غغغ71%5012م عبد المير كاظم راشد221751382032 30  0.00

82 ناجح 626282677472501م علء الدين يحيى عبد221751382033 31  71.57

69 راسب 0غغغ555759م يوسف جابر مطير221751382034 32  0.00

72 راسب 0%16%5850705011مرتضى حسن هاشم موسى221751382035 33  0.00

74 راسب 0صفرصفرغ65عشر50مرتضى علي جبر ساجت221751382036 34  0.00

88 راسب 0غ54885465غمروان شناوه عبد منادي221751382037 35  0.00

94 ناجح 797085705887543مسلم عبد ا حسين عناد221751382038 36  77.57

96 راسب 0غغ65607550مصطفى باشر غافل عناد221751382039 37  0.00

73 راسب 6054633350260مصطفى جبار عزيز شناوه221751382040 38  0.00

69 راسب 0غغ%7219%5915مصطفى جباره جبير جنعان221751382041 39  0.00

50 راسب 0غ50غغغصفرهادي صعيصع خليوي عويد221751382043 40  0.00

85 ناجح 647386645880510هاني عبد المهدي يحيى عبد221751382044 41  72.86

78 راسب 5850563265590وسام امجد كاظم ربيع221751382045 42  0.00

المشاركون

42 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


