
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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

85 معيد 0م745663مصفرابو ذر م كريم عبد221751096001 1  0.00

95 معيد 0%15متسع233763احمد امين محسن عبره221751096002 2  0.00

89 معيد 7625245062560احمد قاسم عبد مهدي221751096003 3  0.00

51 معيد 0%512650213119احمد محسن علي عبد الحسين221751096004 4  0.00

50 معيد 0أربعصفرست%18م36اسحاق احمد حسن طوكان221751096005 5  0.00

71 معيد 50240اثنتان513378اسلم اسحاق علي كاظم221751096006 6  0.00

83 معيد 5035500أربعممانمار ستار عبد الحسين زاجي221751096007 7  0.00

81 معيد 69710صفر503791بلل عبد العالي صعيصع محيسن221751096009 8  0.00

84 معيد 0م66م622676جمال عبد علي مظلوم عجيمان221751096010 9  0.00

90 معيد 0ممصفر61صفر69جواد كاظم كاصد خزعل221751096011 10  0.00

81 معيد 0%5617صفر73صفر50حاتم مزهر مطشر هزاع221751096012 11  0.00

62 معيد 29390%5611%5015حسن حكيم ثجيل ناصر221751096013 12  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسن مجيد سلطان علي221751096014 13  0.00

95 معيد 86810م94م79حسين علي كاظم سلمان221751096015 14  0.00

61 معيد 68808187870محسين عمران عاصي حمزه221751096016 15  0.00

96 معيد 0م50صفر69ممحمزه صبار كاظم علي221751096017 16  0.00

74 معيد 622050300%5613حيدر ناظم محسن حمود221751096018 17  0.00

79 معيد 70410صفر585080خضر مسير ناصر حسين221751096019 18  0.00

75 معيد 56620صفر77صفر57راجي حافظ جبار عباس221751096020 19  0.00

86 معيد 5036705060500سجاد عبد الحسين جبار عاصي221751096021 20  0.00

99 معيد 97870م90م72صلح جبار فليح عبود221751096022 21  0.00

م معيد 0ممممممعبد الله علي حسين حمود221751096023 22  0.00

90 معيد 74670عشر615089عبد المير نعيم عبيد حنون221751096024 23  0.00

94 معيد 0ممم605762عبد العالي فيصل علي مسير221751096025 24  0.00

90 ناجح 715278578074502عبد العظيم جبار حسن جويد221751096026 25  71.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 معيد 5537783667610علي اشعاع ابريج سمير221751096027 26  0.00

84 معيد 6879780مم59علي باسم جابر زغير221751096028 27  0.00

86 معيد 836076710صفر78علي حسن عباس جلب221751096029 28  0.00

88 معيد 5853695457260علي حسن معذوف عبد ا221751096030 29  0.00

90 ناجح 706279615550467علي حميد عكلو سبهان221751096031 30  66.71

54 معيد 0سبع5222602650علي حيدر عذاب ماشي221751096032 31  0.00

87 معيد 6624644062300علي ستار جبار هادي221751096033 32  0.00

صفر معيد 0%2715%11صفر%4017علي ستار عبد الحسين زاجي221751096034 33  0.00

87 معيد 0صفرممصفرم62علي شريف تامول سعد221751096035 34  0.00

80 معيد 0صفرصفر60425029علي شهاب حمد شمخي221751096036 35  0.00

67 معيد 0ممثمان372531علي ضرغام شاكر جواد221751096037 36  0.00

63 معيد 0ست%512413%5214علي ماجد مهدي صالح221751096038 37  0.00

73 معيد 0مممم5025علي م حسون جري221751096039 38  0.00

83 معيد 64290صفر66صفر51علي نعيم صكبان جويد221751096040 39  0.00

82 معيد 6130813656400فهد حسين نادر عبد ا221751096041 40  0.00

83 معيد 695451520ممقيس صادق جياد خرام221751096042 41  0.00

76 معيد 0م38صفر50مصفركاظم نيروز حسين علي221751096043 42  0.00

93 معيد 87780صفر86صفر84مؤمل انور لفته خضر221751096044 43  0.00

78 معيد 6238723456220مؤمل ستار فاخر حاجم221751096045 44  0.00

75 معيد 0مم3823%19ممؤيد ثاير اسويد نمر221751096046 45  0.00

92 معيد 0مم7560صفر65م حسين علي محسن221751096047 46  0.00

91 معيد 0صفرصفر81528763م حسين محسن وهيب221751096048 47  0.00

58 معيد 7450630صفر3975م حكيم كريم هايم221751096049 48  0.00

94 معيد 0م83صفر847381م سعد مدلول وهيب221751096050 49  0.00

77 معيد 0صفرصفر5125%5012م موفق علي سبهان221751096051 50  0.00
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87 ناجح 756388807580548مرتضى كاظم حمد فرحان221751096053 51  78.29

صفر معيد 0صفرمصفر52صفر50مصطفى غني سلمان ثامر221751096054 52  0.00

92 معيد 0صفر59صفر696189مصطفى فليح حسون حميدي221751096055 53  0.00

86 معيد 280صفرصفر74مصفرهشام هاشم هنيدي حسين221751096056 54  0.00

96 معيد 0صفر845039م61همام هاشم هنيدي حسين221751096057 55  0.00

83 معيد 0صفر35606864صفرواثق مهدي صالح عبد221751096058 56  0.00

93 معيد 755066610صفرصفريوسف م حسين حنون221751096059 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 53 3 % 5.26

 96.36

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

55 

53 

 80.00

50 

40 

43  5349 46 44 0 

12 45 18 34 19 0 

 27.91 84.91 36.73 73.91 43.18 0.00
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