
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 السلم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 5050535040500حسين جاسم حاوي عويد221741013027 1  0.00

90 راسب 580غغ857579اثير كريم جايد جاسم221841013001 2  0.00

91 راسب 6957624141610احمد حسين عبد الحسن نجم221841013003 3  0.00

غ راسب 0غ8696غ86غاحمد رحيم عبد لعيوس221841013004 4  0.00

97 ناجح 848776816875568احمد شاكر محمود سلمان221841013005 5  81.14

95 راسب 540غغ689086احمد عبد الساده رشيد فهد221841013006 6  0.00

90 راسب 0غغغ726350احمد علي عجيمي مزعل221841013007 7  0.00

75 راسب 0غغغ542256احمد كمال فندي صكبان221841013009 8  0.00

85 ناجح 755876726887521احمد ناظم زاجي غافل221841013010 9  74.43

97 راسب 54660غغ7972احمد واثق جنديل فليح221841013011 10  0.00

غ راسب 0غغغغ67غامجد حبيب هاشم علي221841013014 11  0.00

94 راسب 0غ7084815063امير جاسم طعيمه كاظم221841013016 12  0.00

89 ناجح 666476796880522حسام غضبان ريسان حسين221841013019 13  74.57

89 راسب 5431245750500حسن عبد الرزاق عبد الكريم نمر221841013022 14  0.00

96 ناجح 816968506968501حسين تركي شافي زغير221841013025 15  71.57

62 راسب 0غغست612552حسين رزاق عبد ا علي221841013028 16  0.00

95 راسب 0غ5573غ7068حسين عباس هادي بندر221841013029 17  0.00

90 ناجح 666761716269486حسين علي خليف جلوب221841013030 18  69.43

66 راسب 0غغغغغغحسين كامل نويصر عبود221841013031 19  0.00

83 ناجح 685068527054445حيدر عادل عبد الحسن نجم221841013032 20  63.57

75 راسب 0غغغغ6581حيدر عبد الرحمن عطيه سلطان221841013033 21  0.00

92 راسب 0غ7059625864حيدر هاشم عنين حسين221841013035 22  0.00

95 راسب 0غ72غ796783ذو الفقار فائق جمعه حسين221841013036 23  0.00

95 ناجح 859085728895610رضا صاحب فاخر ضايف221841013038 24  87.14

86 ناجح 635055657751447سجاد لطيف صبر خنيفر221841013044 25  63.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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95 ناجح 656165655862471سجاد ناظم شلكه منشد221841013045 26  67.29

غ راسب 7379846174820سلم عادل حسين محمد221841013046 27  0.00

غ راسب 500غ59غ5758سلمان شبيب شافي علي221841013047 28  0.00

99 ناجح 815982507457502صادق خماط قاسم غافل221841013048 29  71.71

82 ناجح 665663525678453عباس باسم جاسم حسين221841013049 30  64.71

80 راسب 6429505050680عباس شاكر شلواح عبد العاس221841013050 31  0.00

90 راسب 520غغ755560عباس علي جبار ضهد221841013051 32  0.00

87 راسب 56620غغ6683عباس محمد جواد زاجي221841013053 33  0.00

85 راسب 0غغغغ7072عقيل عباس كاظم ناصر221841013054 34  0.00

91 راسب 71730غ786076علي ابراهيم خضير عباس221841013056 35  0.00

85 راسب 500غغ636663علي احمد جواد زاجي221841013057 36  0.00

97 ناجح 839587888899637علي احمد زياره عويش221841013058 37  91.00

79 راسب 0غ50غ633350علي جاسم عطيه خميس221841013059 38  0.00

غ راسب 0غغغغ61غعلي حافظ ثجيل علي221841013060 39  0.00

81 ناجح 755070505052428علي رحيم ماجد ناصر221841013061 40  61.14

76 ناجح 615162506064424علي زامل مخيلف كريم221841013062 41  60.57

88 ناجح 745172546272473علي فالح جاسم خفي221841013063 42  67.57

72 راسب 0غغغغغ50علي كامل نويصر عبود221841013065 43  0.00

91 راسب 0غغ76686931علي محمد هادي طبك221841013066 44  0.00

88 راسب 6039613057580عمر جعفر سهر مري221841013068 45  0.00

82 ناجح 585554505261412كرار حيدر وادي مطشر221841013069 46  58.86

92 ناجح 868095878475599مؤمل سعد خليل كاظم221841013072 47  85.57

93 ناجح 778385816762548محسن جبار حسن غصاب221841013074 48  78.29

66 راسب 6931705059750محسن عزيز جولن حريجة221841013075 49  0.00

85 راسب 0غ50غ656980محمد سعد عبد الخضر شناوة221841013077 50  0.00
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76 راسب 540غغغ6758محمد صالح كاظم خلف221841013078 51  0.00

91 راسب 0غغغغغ57محمد مطير علي عبدال221841013081 52  0.00

100 ناجح 971009910010095691محمود ناصر حسين شرهان221841013083 53  98.71

96 ناجح 816490796886564مخلد عزيز هادي معيدي221841013084 54  80.57

99 ناجح 928090937995628مسلم طالب فاخر ضايف221841013085 55  89.71

88 ناجح 696381705654481مقتدى شويش ناصر زاير221841013088 56  68.71

88 راسب 50500غ705052منتظر ابراهيم موسى معيوف221841013089 57  0.00

84 راسب 7450523550710منتظر غدير عبد الكاظم بشار221841013090 58  0.00

95 راسب 500غغغ6450ناصر شياع لفته شمخي221841013093 59  0.00

90 ناجح 715882677599542نصر جاسم طعيمه كاظم221841013094 60  77.43

81 راسب 5569702750500يحيى شاهين حثال طعيمه221841013098 61  0.00

المشاركون

61 
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38 23 % 37.70

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 100.00

2 

2 

17  619 9 14 0 

10 5 13 8 14 0 
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