
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 الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 929799868999653ابراهيم لفته عبد عليوي221841018001 1  93.29

90 ناجح 715076625959467اثير سالم عبد بياد221841018002 2  66.71

88 ناجح 726289825065508احمد علي شغناب عفات221841018004 3  72.57

83 راسب 5066503050560احمد محمد سوادي حمود221841018005 4  0.00

81 راسب 84960صفر649684احمد ناصر حسين شاوي221841018006 5  0.00

89 ناجح 808281986573568بارق بشار شيت مصطفى221841018009 6  81.14

86 راسب 55540غ55غ56حسن والي خلف ليذ221841018012 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين احسان جبار علي221841018013 8  0.00

88 ناجح 7790737989100596حسين دعيس ثجيل كتيب221841018017 9  85.14

89 ناجح 778697828678595حسين محمد عبود محمد221841018020 10  85.00

88 راسب 0غغغ9055غحمزة سلم موشنه عبد الرضا221841018022 11  0.00

غ راسب 0غغغغ5050حيدر حسين علي خماط221841018023 12  0.00

92 ناجح 816865616056483حيدر علء يوسف حسوني221841018024 13  69.00

90 راسب 0غ63غ88غغحيدر نعيم راشد احمد221841018025 14  0.00

86 راسب 0غغغغغ64رحيم عجيمي داخل جاسم221841018026 15  0.00

77 راسب 0غغغ63غ56سجاد فلح عبد ا فياض221841018028 16  0.00

92 راسب 92740غ8351غضرغام مظفر عريبي بعيجي221841018029 17  0.00

81 راسب 0غ59غغغغعباس صبار كاظم خفيف221841018030 18  0.00

77 راسب 0غ5459606159عباس علي وحل سلمان221841018031 19  0.00

92 ناجح 728982718683575عبد ا سلمان نعمه علي221841018034 20  82.14

89 ناجح 778495748981589عقيل عادل محسن عبد221841018036 21  84.14

97 ناجح 728481837287576علي حسن هلل عبد221841018038 22  82.29

91 راسب 0غ70غ65غ68علي حميد مجيد جنام221841018039 23  0.00

70 راسب 0غغغغغغعلي حيدر جبار خوين221841018040 24  0.00

88 ناجح 819678858298608علي طلب حسين هلم221841018042 25  86.86

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 الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 راسب 58670غغ61غعلي عواد كاظم علي221841018043 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي كريم رمان جاري221841018044 27  0.00

92 ناجح 848896649087601علي محمد عذار رزوقي221841018045 28  85.86

91 راسب 950غغ699989علي مكي راجي سرحان221841018047 29  0.00

88 راسب 560غغغ50غفقار عادل شولي طاهر221841018048 30  0.00

91 راسب 8894860صفر7780كاظم علوي ازغير بطي221841018049 31  0.00

93 ناجح 827787818194595كرار حيدر عبد العالي حسين221841018050 32  85.00

93 ناجح 859493949588642كرار محمد طالب حمد221841018051 33  91.71

88 راسب 5055740غ6063محمد جواد كاظم سالم221841018053 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد جواد محمد نجم221841018054 35  0.00

85 ناجح 506664645665450محمد حسين عيسى شناوة221841018055 36  64.29

72 راسب 5663425069500محمد صافي حميدي حذوان221841018056 37  0.00

96 راسب 0غ7977925137محمد عبد الغني كريم طاهر221841018057 38  0.00

85 راسب 0غ65غ68غ64محمد علي حسين طاهر محمد221841018058 39  0.00

93 راسب 97940غ939698محمد غني محمد راضي221841018059 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد قاسم محمد طعيمه221841018060 41  0.00

98 ناجح 7490898389100623محمد مهدي كريم بجاي221841018061 42  89.00

93 ناجح 736983507772517محمد نايف هراطه محيسن221841018062 43  73.86

89 ناجح 796770787170524مصطفى احمد غضب حمادي221841018067 44  74.86

86 راسب 6469742063690مصطفى حميد محسن عبد ا221841018069 45  0.00

93 راسب 878798990صفر89مصطفى صباح حسن مطير221841018070 46  0.00

80 راسب 0غ7683765678مصطفى مهدي صلل مكطوف221841018072 47  0.00

76 راسب 0غغغغ55غمصطفى ناصر حسين محيبس221841018073 48  0.00

82 راسب 5050742742500منتظر خليل عبد الواحد كاطع221841018075 49  0.00

غ راسب 0غغغ69غغمنتظر لفته مهدي صالح221841018077 50  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 :3
ذي قار

اعدادية الشطرة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

018رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغمهدي صالح خضير لفته221841018078 51  0.00

غ راسب 0غغغغغغمهدي صلح جابر باقر221841018079 52  0.00

70 راسب 500غغ59غ50هاني خيون طالب خيون221841018080 53  0.00

91 راسب 0غغغ8758غياسر عمار رهيف ذياب221841018081 54  0.00

المشاركون

54 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

36 18 % 33.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

9 

9 

7  1217 5 3 0 

6 10 13 3 3 0 

 85.71 83.33 76.47 60.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


