
00معيدممممممم ابراهيم محمد كطران طاهر1221611064001
00معيد929280مصفر10092 احمد طعيمه عكار جاسم2221611064002
00معيد35صفرصفر67صفر10074 احمد محسن زغير عبود3221611064004
00معيدم777778صفر9777 باقر داود فليح فرهود4221611064005
42861.14ناجح76635067526753 جعفر صادق ريسان حسان5221611064006
66194.43ناجح1009483879998100 جليل محمد رحيم صكبان6221611064007
00معيدصفر806568صفر9776 حسن ذياب حمد عواد7221611064008
64992.71ناجح100968583939597 حسن ريحان رشيح سلمان8221611064009

00معيدممممممم حسن علي منصور بهلول9221611064010
00معيدمم7362صفر9768 حسن فالح علي نعمه10221611064011
00معيد94م88م94مصفر حمزه حسن علي عبد الحسن11221611064012
00معيدم28صفرم50صفر88 حيدر جبار صبيح عثمان12221611064013
51874ناجح99767075507177 حيدر كاظم حسين علي13221611064014
00معيد66صفرصفر96815066 حيدر محمد رحيم صكبان14221611064015
00معيدم33صفر56صفر8968 رشيد حاشوش عايش مشحن15221611064016
00معيدصفر8176م998479 عباس نعيم ثجيل عواد16221611064017
51373.29ناجح97627075836561 عقيل فاضل جاسم محمد17221611064018
00معيد5155صفر89716655 علي صباح حامد كاطع18221611064020
00معيدصفر25صفر50صفر8030 علي محسن خفيف محيسن19221611064021
00معيد94694279375039 عمار ياسر ظاهر مكطوف20221611064022
00معيدمصفرصفر53صفر9161 قاسم حسن خفيف محيسن21221611064023
00معيدمصفرصفر56صفر8677 قحطان عبد اهللا شباط شجر22221611064024
00معيد83ممصفر1008583 قيس جبار صبيح عثمان23221611064025
57582.14ناجح99897177888368 محمد ذياب حمد عواد24221611064026
44563.57ناجح93665181505054 محمد نعيمه تايه جاسم25221611064027
00معيد2940صفر87653531 مروان ثامر ياسر حسن26221611064028
00معيدم50صفرمم75صفر مسلم راسم محمد ملكط27221611064029
00معيدصفر54صفر50صفر8663 مصطفى كامل غافل جهيد28221611064030
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00معيد54صفرصفر616854صفر منتظر عبد الكريم جوار دبيسان29221611064031
66294.57ناجح100929892929692 نمر بالدي حاشوش درويش30221611064032
00معيدم5350صفر805050 نور الدين محمد جابر سعيد31221611064033
00معيدممممممم نوفل راجي شمخي جبر32221611064034

00معيد90523652264028 اسراء محمد داخل عبد33221612064001
00معيدصفر6164716855م افراح شاكر طاهر طويرش34221612064002

00معيد87صفر75م987080 افراح محمد علي منصور35221612064003
00معيدمممم855040 االء علي شعيوط شجر36221612064004
00معيدصفر7377مصفر9883 انمار عبد الرحمن كاظم عاصي37221612064005
46566.43ناجح100725453507561 ايمان رعد ساجت كاطع38221612064006
00معيد40صفر39مصفر9662 ايناس علي كاظم مزيعل39221612064007
00معيدصفر50صفر97673842 تبارك عبد علي عامر سعيد40221612064008
00معيدصفرصفر33صفر906761 حنين حسين رهيف ثجيل41221612064009
00معيد23م8856505817% داليا احمد شدهان نعيثل42221612064010
53776.71ناجح100838586506469 دنيا داود فليح فرهود43221612064011
00معيد50صفر56مصفر9972 رمله حسين علي عبد الحسن44221612064012
00معيدصفر516668صفر71صفر زهراء حيدر كطران طاهر45221612064013
00معيد6565صفر95836378 زينب حسين سلمان مسعود46221612064014
00معيدصفر54635635م99 سجى جابر خلف جبر47221612064015
00معيد5550صفرصفر895550 فاطمه حسن علي حواس48221612064016
00معيد66صفرصفر71صفر9170 مريم احمد رحيم صكبان49221612064017
00معيد97744255293361 نورأ عالوي زباله جابر50221612064018
62689.43ناجح100928789848886 نوره احمد رحيم صكبان51221612064019
00معيدمصفرمصفرصفر10094 هدى حسين حسن فهد52221612064020

110 52
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%21.15 41

المعيدون

المعدلالمجموعالنتيجةاللغاتالفيزياءالكيمياءالرياضياتاألحياءاالنكليزيةالعربيةاالسالمية االسم الرباعيالرقم االمتحانيتسلسل

مشروع الدفتر االلكتروين/         - مركز فحص الدراسة االعدادية   اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة- وزارة التربية 
المدرســة :

الدور األول
ثانوية الميثاق للبنين

2016/2015
مديرية تربية :
الفـــرع :

ذي قار
علمي

العلمي

عمار إمساعيل خليل زكي
مدير المركز


