
00راسب17%785458 955071 عالء ثجیل حربي محمد1221511034072
00راسب51655059غ 8451 علي حمید حمود عكار2221511034078
41258.86ناجح61 51 7667505750 احمد شھاب حمد عاجل3221611034008
00راسبغ 66غ 84605062 ازھر ضیف هللا ورش حمزه4221611034011
45264.57ناجح805050 82735067 اكرم محمد عزاره جازع5221611034012
00راسبغ غ غ 89745075 بارق دایخ جبار عبد6221611034014
49470.57ناجح7659 8568727163 حسین علي عبد فیاض7221611034022
00راسبغ غ 77غ 987251 حسین عیسى ثجیل عویز8221611034024
00راسبغ غ غ 81565450 حسین نعمان ذیاب عوده9221611034026
00راسبغ 547680غ غ 87 حمزه احمد نزال جبر10221611034027
45064.29ناجح5476505460 8373 حمزه عزیز كشیش ناصر11221611034029
00راسبغ 6780غ غ 8265 حمزه غالب حمید جوحي12221611034030
00راسب727958غ 67غ 98 حیدر عدنان عبد الرزاق مزعل13221611034031
00راسبغ غ 5359غ 8550 رسول صادق خلف علي14221611034033
00راسبغ غ 506650غ 82 رضا علي دشر حمود15221611034035
00راسبغ غ غ 94836168 ساجد مطر عطیوي شكر16221611034037
00راسبغ 54غ 82545063 ستار عباس عبید غالي17221611034041
00راسب938593909686غ  سجاد كاظم خلف دنان18221611034043

00راسب766472غ 856086 عباس سامي رحیم جوده19221611034054
00راسب506557غ غ 7781 عباس عبد الحسن عطشان عیدان20221611034056
00راسب65غ 17%60 50 8063 عبد هللا ثجیل كطب فنیطل21221611034060
00راسبغ 796450617262 عبد هللا جلیل عمران جبر22221611034061
44363.29ناجح615055825669 70 عقیل یوسف كاظم جابر23221611034067
40357.57ناجح57 655053506563 عالء ریسان محسن ثجیل24221611034069
00راسب71صفر 506750صفر 74 علي اركان طراد خلف25221611034071
50071.43ناجح5468697574 9268 علي حسین حواس شاني26221611034073
54277.43ناجح82 828378737470 علي رحیم محمد ادریس27221611034074
00راسب858492غ 937883 علي سلطان زوید مرزوك28221611034075
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00راسب797465غ 906459 علي عبد الھادي عبد هللا مطلك29221611034076
00راسبغ 65غ 80565177 علي محمد عبد الرضا جبار30221611034078
00راسب51غ غ 87755076 علي مطشر فالح بشیر31221611034079
00راسبغ 63غ 79615056 عمار كاظم مظلوم حسین32221611034082
00راسب5050غ غ 935956 فایز عبد الھادي عبد هللا مطلك33221611034085
00راسبغ غ غ 53565059 لیث صابر حسن عبد34221611034090
00راسب53505061غ 7066 محمد حسین دشر حمود35221611034093
48669.43ناجح77 807651647266 محمد شھاب حمد عاجل36221611034094
00راسب766363غ 867650 محمد صباح خلیف سلمان37221611034095
00راسبغ 665056غ 8860 محمد صبري بدر شمخي38221611034096
00راسبغ 969895غ 8692 محمد علي دیوان شباط39221611034097
00راسب25 3756 63745059 محمد نجم عبد علي40221611034104
00راسبغ 7267غ 868088 مسلم حمید حسین جعاز41221611034107
00راسبغ غ 63غ 896361 مصطفى جمیل حبیب عبود42221611034110
00راسبغ 946458726573 مصطفى حسین حواس شاني43221611034111
00راسب50غ غ غ 907451 منتظر بدر كامل عیدان44221611034114
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%20.45

المعدلالمجموعالنتیجةاللغاتالفیزیاءالكیمیاءالریاضیاتاألحیاءاالنكلیزیةالعربیةاالسالمیة االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

وزارة التربیة - اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة
المدرســة :

الدور الثالث
اعدادیة االطھار للبنین
2016/2015

مدیریة تربیة :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

العلميمركز فحص الدراسة االعدادية  /         - مشروع الدفتر االلكتروني

عمار إسماعیل خلیل
مدیر المركز


