
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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

80 ناجح 715489718566516ابا ذر قاسم جبر عناد221751077001 1  73.71

90 معيد 7573787464250احمد دخيل فرج حويلي221751077002 2  0.00

20 معيد 3580369041390احمد رياض سعود فرحان221751077003 3  0.00

63 معيد 2637220خمس5450احمد صاحب ردام طاهر221751077004 4  0.00

69 معيد 0صفرمصفرصفرم50باقر عدنان كاظم منشد221751077005 5  0.00

91 معيد 380مصفرصفر57مبدر كامل حنفوش بديوي221751077006 6  0.00

78 معيد 5567693650360بهاء محسن حسين علي221751077007 7  0.00

77 معيد 0صفر5065صفر5937حسن علي خلف علي221751077008 8  0.00

92 ناجح 738986838373579حسين حسن كامل طبير221751077009 9  82.71

74 معيد 5450673161500حسين عدنان عبد الرضا عسكر221751077010 10  0.00

90 ناجح 746891958573576حسين علي عبد ماجد221751077011 11  82.29

50 معيد 0%2118تسع50%2919حسين مجيد محسن طاهر221751077012 12  0.00

91 ناجح 816793747689571حيدر جبار راضي يونس221751077013 13  81.57

77 ناجح 555087799276516حيدر عدنان شنان صلل221751077014 14  73.71

92 معيد 0صفر6050765554حيدر لفته حميد علك221751077015 15  0.00

97 معيد 0%13خمسثلثصفرصفر69رعد قيس عمار جخر221751077016 16  0.00

78 ناجح 565777787961486زين العابدين م عبد الرضا عسكر221751077017 17  69.43

83 معيد 0ممصفر73صفرصفرسجاد كاظم كاصد خزعل221751077018 18  0.00

76 ناجح 505092508070468سجاد هويدي ابراهيم غضبان221751077019 19  66.86

87 معيد 5461613562600عامر جميل سلمان فرحان221751077020 20  0.00

84 معيد 410صفر51326028عباس عبد الرضا كاظم منشد221751077021 21  0.00

85 معيد 5036683739220عبد الخالق علي جبارة عجة221751077022 22  0.00

80 معيد 250مم542969علي جاسب عبد علي كاطع221751077023 23  0.00

85 معيد 0صفر6676797781علي حسين حميد هاشم221751077024 24  0.00

70 معيد 0تسعصفرصفرصفر7135علي رائد شهيد داخل221751077025 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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94 معيد 870صفرصفر758595علي غالب عطشان مجيفي221751077026 26  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي كريم هاشم جازع221751077027 27  0.00

92 معيد 51500%70286313علي معن حسن م221751077028 28  0.00

72 معيد 700م35م6043قاسم شاكر هادي يونس221751077029 29  0.00

86 معيد 6131665058500كاظم نجم عبد ديوان221751077030 30  0.00

95 معيد 650مصفر728291كرار شنيدخ عاجل لفته221751077031 31  0.00

59 معيد 5025572137210كرار كريم شعيبث جحيل221751077032 32  0.00

97 ناجح 8963977810078602مؤمل جواد كاظم محسن221751077033 33  86.00

85 معيد 38270م506957ماجد قاسم حسين داود221751077034 34  0.00

92 معيد 0صفر8081918885م زيدان ديوان حسين221751077036 35  0.00

92 معيد 820م85919298م شعلن ديوان حسين221751077037 36  0.00

65 معيد 0ست5026502732م طالب عباس زغير221751077038 37  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم غني شنان كسار221751077039 38  0.00

89 معيد 0م57645065مم قاسم كاظم م علي221751077040 39  0.00

57 معيد 0صفرصفرصفر716525محمود سعد وحيد داود221751077041 40  0.00

89 معيد 65798786900ممصطفى صالح عبد الحسين علي221751077042 41  0.00

64 معيد 0م6231503650مصطفى قنديل عليوي ابو حرك221751077043 42  0.00

77 معيد 6138666150320منتظر رياض خيون غزاي221751077044 43  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمنتظر م سلطان علي221751077045 44  0.00

74 معيد 0م64727169ممهند منشد جبار عبيد221751077046 45  0.00

86 ناجح 745781668681531موفق كاطع أنعيمة صبخة221751077047 46  75.86

م معيد 0ممممممهيثم ماهر حمود حناج221751077048 47  0.00

90 معيد 71640صفر736890وليد حميد ضيدان زويد221751077049 48  0.00
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المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

3 36 9 % 18.75

 97.73

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

44 

43 

 92.50

40 

37 

43  4342 37 40 0 

28 35 21 25 19 0 

 65.12 81.40 50.00 67.57 47.50 0.00
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