
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية الكرار للمتميزين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

080رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 950صفر96979494100احمد خالد عداي ماضي221741080001 1  0.00

96 معيد 90500م86858693احمد عبد الخضر عباس نعمه221741080002 2  0.00

95 ناجح 921001001001009895685احمد عبد المنعم علي علي221741080004 3  97.86

96 ناجح 961009910010010098691احمد عدنان عبد الزهرة داخل221741080005 4  98.71

88 ناجح 74979795989680645احمد عزيز ساجت طاهر221741080006 5  92.14

صفر معيد 750صفرصفر100صفر96صفراحمد علء عبد الرزاق ناجي221741080007 6  0.00

94 ناجح 939797961009781674احمد علي زغير زاير حسن221741080008 7  96.29

93 ناجح 9697100100989386677احمد فراس عدنان يوسف221741080009 8  96.71

67 معيد 520صفرصفر60صفر70صفراحمد محسن وحيد م221741080010 9  0.00

87 معيد 0م89م99م8280الحسين عبد علي جاسم م221741080011 10  0.00

89 ناجح 83988096818063607المهدي م مهدي ذرب221741080012 11  86.71

96 ناجح 9698100100100100100690جعفر علء حسن شقي221741080013 12  98.57

97 ناجح 961001009910010091692حسن كريم حسين زباله221741080014 13  98.86

91 معيد 0صفر999782صفر8386حسين عبد الخالق طالب عوده221741080015 14  0.00

89 معيد 0مصفر8590889994حسين عبيد ابراهيم سفيح221741080016 15  0.00

79 معيد 530صفرصفرصفرصفر96صفرحسين علي رسن صكبان221741080017 16  0.00

90 ناجح 939810010010010095681حسين عماد طارش جبر221741080018 17  97.29

84 معيد 800م9795صفر9499حسين نعيم عبد الصاحب خضير221741080019 18  0.00

87 معيد 790م8171م91محيدر جمال عبد العالي عبد الرزاق221741080020 19  0.00

93 معيد 690صفر79739294صفرحيدر خليل شريف عطب221741080021 20  0.00

98 ناجح 999997931009794683حيدر شريف شخير جبر221741080022 21  97.57

91 معيد 590مصفر91948393زيد عدنان كاظم عبد ا221741080023 22  0.00

97 ناجح 921009998999997684زين العابدين حسين صالح سلطان221741080024 23  97.71

صفر معيد 570صفرصفرصفرصفر78صفرطارق رفعت سالم حميد221741080025 24  0.00

95 معيد 0مصفرممم98صفرطيف صالح مجيد م221741080026 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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صفر معيد 0ممصفر90م92صفرعلي باسم ماضي بشير221741080027 26  0.00

98 ناجح 96100949510010097683علي حافظ كامل خويط221741080028 27  97.57

96 ناجح 9398981001008981674علي حامد عليوي ادريس221741080029 28  96.29

99 ناجح 9698991001009894690علي حسن بدر عبد الحسين221741080030 29  98.57

89 معيد 520صفر8179صفر81صفرعلي حسين مكي تامول221741080031 30  0.00

95 ناجح 979910010010010095691علي عبد الحسين عكله جبر221741080032 31  98.71

91 معيد 590صفر50صفرصفر7984علي عزيز عبد جرمد221741080033 32  0.00

93 معيد 0م929197929482فرقان عبد الرزاق لطيف جبار221741080034 33  0.00

93 ناجح 929910097999995679كاظم جواد كاظم دهيرش221741080035 34  97.00

صفر معيد 300خمسصفرصفرصفر9195مؤمل ناصر شلل سعد221741080036 35  0.00

م معيد 0مممممممم أكبر عبد ا عبد علي221741080037 36  0.00

93 معيد 590صفر9898صفر9286م برزان سالم خزعل221741080038 37  0.00

94 ناجح 959291971008383652م سلم حسين صبر221741080039 38  93.14

11% معيد 570م68صفر74م81م صادق صلح الدين شهاب حميدي221741080040 39  0.00

82 معيد 540صفر7070صفر8782م قاسم موشان عطية221741080041 40  0.00

96 ناجح 889695931009174659م هادي عبد شذر221741080042 41  94.14

99 ناجح 9710010010010010096696م هاشم عبد السادة جبر221741080043 42  99.43

92 معيد 0مصفر82مصفر8296مسلم عقيل نعيم هليب221741080044 43  0.00

98 ناجح 95981001001009897689مصطفى عقيل سعد بنيان221741080045 44  98.43

91 معيد 0م9281م679987مصطفى كريم ضيول فرعون221741080046 45  0.00

74 معيد 590صفر32صفرصفر7791مقتدى حسين خليل اسماعيل221741080047 46  0.00

97 ناجح 96969395979785671مقتدى نعيم عباس عزيز221741080048 47  95.86

97 ناجح 89919397988281647نور الحسين علي حسين مرزوك221741080050 48  92.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 26 22 % 45.83

 89.36

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

47 

42 

 82.61

46 

38 

46  4344 44 42 40 

46 30 38 36 27 38 

 100.00 69.77 86.36 81.82 64.29 95.00
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