
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

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

69 راسب 5054505128560مسار ستار مأمون جويد221741011051 1  0.00

93 ناجح 605050666550434ابراهيم مهدي صالح جوده221841011001 2  62.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد حسن بغدادي سلمان221841011002 3  0.00

99 ناجح 8380979089100638ازهر علوان ضاري عوده221841011003 4  91.14

79 ناجح 505651635850407باقر علي ماضي بدر221841011004 5  58.14

92 راسب 6150504250500جعفر عبد الحسين علي هاشم221841011005 6  0.00

88 راسب 5950502538500حاتم كريم ناجي ثجيل221841011006 7  0.00

99 راسب 949294920غ93حسن حسين عليوي عبيد221841011008 8  0.00

97 راسب 0غ10096غغ76حسين احسان عطيه ثامر221841011009 9  0.00

74 ناجح 535078505061416حسين علي سلمان حنون221841011010 10  59.43

85 راسب 50770غ615078حسين علي عدنان عباس221841011012 11  0.00

96 ناجح 735871637369503حيدر علي خضير حمد221841011015 12  71.86

86 ناجح 696666575069463خضير عباس علل فجر221841011016 13  66.14

79 ناجح 595050505050388سجاد صبيح عبد الحسين عطشان221841011018 14  55.43

99 ناجح 728182817789581سجاد عامر سلمان بشاره221841011019 15  83.00

89 راسب 5950595041550سيف الدين خميس حمود رخيص221841011020 16  0.00

غ راسب 0غغغغ6050عباس علي محسن كامل221841011021 17  0.00

97 راسب 0غغغغ5850عبد العزيز ساير داخل نايف221841011022 18  0.00

96 راسب 0غ6380غغ82عبد القهار فرحان سعد ذعذاع221841011024 19  0.00

85 راسب 0غ50غ615155عبد ا رحيم تعبان طليع221841011025 20  0.00

98 ناجح 9494891008898661عبد ا عزيز زامل خليف221841011026 21  94.43

81 راسب 50230صفر705056عقيل ناجي علي جبر221841011027 22  0.00

99 ناجح 519570556683519عقيل هاشم حمادي راهي221841011028 23  74.14

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي ابراهيم محسن هادي221841011029 24  0.00

98 راسب 0غ57غغ5068علي شريف كامل شمخي221841011030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 0غغغغغ67علي عبد الحسين عبد الكاظم سعدون221841011031 26  0.00

100 ناجح 869494939491652علي محسن عبد النبي شعيل221841011033 27  93.14

95 راسب 74680غ81غ73علي محمد صحن كريم221841011034 28  0.00

96 ناجح 645274815363483علي مكي محمد عايد221841011035 29  69.00

غ راسب 0غغغ79غ77علي وحيد خليف علي221841011036 30  0.00

97 ناجح 618270746160505علي يحيى مكي عبد الزهره221841011037 31  72.14

غ راسب 0غغغ5259غعيسى رحيم حرب كمر221841011038 32  0.00

84 راسب 0غغغغ6052فراس مظفر عبد مهدي221841011039 33  0.00

77 راسب 5850583750570كرار صالح مهدي راضي221841011042 34  0.00

98 راسب 6982703450320كرار محمد عبد راضي221841011043 35  0.00

88 راسب 330تسع%16%372711محمد الصادق مهند احمد جبر221841011044 36  0.00

100 ناجح 787473667266529محمد باسل محمد عبد الصاحب221841011045 37  75.57

95 راسب 0غغ7262غ64محمد حافظ جلب فرهود221841011046 38  0.00

99 راسب 0غ8164785071محمد حسن عنيد عيلن221841011047 39  0.00

84 راسب 5052505038320محمد طالب حريب جوده221841011048 40  0.00

95 ناجح 586150745663457محمد عبد الحسن عبد الحسين محي221841011049 41  65.29

80 راسب 0غغغ51غ61محمد عبد الحسين جابر مزعل221841011050 42  0.00

92 راسب 570غ79748150مصطفى محمد خلف محمد221841011054 43  0.00

100 ناجح 816766505657477مقتدى محمد محسن عوفي221841011055 44  68.14

82 ناجح 615069565350421وائل شياع حصيل شبل221841011057 45  60.14

المشاركون

45 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

28 17 % 37.78

 0.00

الممتحنون

الناجحون
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0 
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 0.00

1 

0 

12  624 13 10 0 

11 5 18 9 6 0 

 91.67 83.33 75.00 69.23 60.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


