
00راسب3673655750 7672 خالص داخل جاسم محمد1221511037041
44263.14ناجح71 926050506950 علي عبد االمیر شریف عبد علي2221511037079
00راسب5050غ 77777052 ولید خالد عبید دحام3221511037114
00راسب566754غ 936461 ابراھیم صباح ارحیم عبد العزیز4221611037001
00راسبغ 59غ غ 996751 احمد رحیم غافل علي5221611037004
00راسبغ غ 9263505050 احمد علي ناصر زبون6221611037009
00راسبغ غ 9567515056 انس جواد كاظم محیسن7221611037017
00راسبغ 745059غ 9178 انور نزار ثامر ھالل8221611037018

00راسب75غ 10082518696 جواد عبد الكاظم عبد النبي یعقوب9221611037025
43662.29ناجح62 886962545150 حسام محمد عبد نحو10221611037030
00راسبغ 27 66 71666250 حسین حیدر علي یاسر11221611037036
00راسب2250 78 79565053 حسین سامي كاظم مزید12221611037038
00راسبغ 50غ 68525874 حسین علي والي عیسى13221611037043
00راسب56617055غ 9163 حمزة جبار صكر مطلك14221611037048
00راسبغ غ غ 88655776 حمید مسلم عبد محمد15221611037050
43061.43ناجح75 58 60 84535050 حیدر جبار عزوز حسین16221611037051

00راسب98غ 74غ غ 10089 حیدر عبد هللا حطیحط عبید17221611037054
00راسب50غ غ غ 946052 حیدر عبد الھادي صالح فرھود18221611037055
00راسبغ 505050غ 8768 حیدر فاضل سالم برھان19221611037057
00راسبغ 6054غ غ 9863 حیدر محسن مدلول شیال20221611037058
00راسبغ 6769غ غ 9767 زین العابدین رزاق نور ظاھر21221611037065
00راسبغ غ غ 86555050 سجاد جبار ذیاب مذكور22221611037067
00راسبغ 505250غ 8050 سجاد حسین مدلول شیال23221611037068
00راسب64غ غ 97755873 سجاد ریاض بدر مري24221611037070
00راسبغ 7556غ 875254 صفاء شریف جھاد سلطان25221611037081
45665.14ناجح82 60 9365505650 ضرغام عودة فلیفل محسن26221611037082
41058.57ناجح5058 50 87645051 عبد هللا طالب رشاش مطر27221611037092
00راسب92585073غ غ 94 عبد هللا كریم حسن ثامر28221611037094
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00راسبغ غ 7481غ 9187 عبد الملك عبد االمیر تركي خالطي29221611037095
00راسب56 2950 40 735450 عقیل محمد ھادي مناحي30221611037099
00راسبغ 925753505054 علي حیدر علي یاسر31221611037103
00راسبغ غ 64غ 967257 علي رحیم علي لفتھ32221611037104
00راسبغ غ 9374667756 علي عباس داخل بریدي33221611037107
00راسبغ غ غ 96705050 علي ناصر حسین فارس34221611037111
00راسبغ 985865545057 عمار حاتم محمد كحامي35221611037113

00راسب53غ 10068636469 عمار كریم جابر مطر36221611037114
00راسبغ 50غ غ 915156 قیصر شمخي اجبیر سلمان37221611037117

00راسب5650غ 100675571 كاظم شاكر كاظم مطر38221611037119
00راسب50غ 9662585753 كرار ابراھیم حسن عمران39221611037121

00راسبغ 8059غ 1006450 كرار عودة شرشاب سعدون40221611037125
00راسب50غ غ غ 926653 مجتھد مسلم خضیر مفتاح41221611037128
00راسب68غ 7955غ 9470 محمد جواد كاظم طشر42221611037131
00راسبغ غ 9673606351 محمد ریاض ذخر معیدي43221611037133
00راسبغ 716450566661 محمد طالب ھاشم ساجت44221611037134
00راسب71غ 92غ غ 9873 محمد عبد الحسین عبد النبي یعقوب45221611037136
00راسب59غ غ 59غ 9660 محمد محسن كاظم حیدر46221611037140
47467.71ناجح50 63746064 9469 محمد موسى عبد حسین47221611037141
50972.71ناجح75 987759697061 مرتضى موسى عبد حسین48221611037144
46165.86ناجح54 967150645076 مصطفى عامر علوان مریشد49221611037146

841 49
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%16.33

المعدلالمجموعالنتیجةاللغاتالفیزیاءالكیمیاءالریاضیاتاألحیاءاالنكلیزیةالعربیةاالسالمیة االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

وزارة التربیة - اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة
المدرســة :

الدور الثالث
اعدادیة االخاء للبنین

2016/2015
مدیریة تربیة :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

العلميمركز فحص الدراسة االعدادية  /         - مشروع الدفتر االلكتروني

عمار إسماعیل خلیل
مدیر المركز


