
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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 648878748379549المنتظر عباس عطيه سالم221741020007 1  78.43

99 راسب 0غغ%13صفر5756أحمد بدر حساب فلغوص221841020001 2  0.00

85 راسب 5952590غ61غأحمد كريم نايف كريم221841020002 3  0.00

92 راسب 500غغ558859أحمد مظفر رشيد فضيح221841020003 4  0.00

84 راسب 0غ60غغ6764حسن جاسم عبد غالي221841020009 5  0.00

99 ناجح 909394958990650حسن رحم جبير بدر221841020010 6  92.86

88 راسب 0غغغغ50غحسن شلل لعيوس عناد221841020011 7  0.00

86 راسب 61500غ505557حسن طالب حسين عسكر221841020012 8  0.00

88 ناجح 727471607458497حسن فالح مهدي شجاي221841020014 9  71.00

95 ناجح 697569638163515حسين باسم نايف شلل221841020015 10  73.57

86 راسب 5352603859400حسين رحيم مهدي صالح221841020016 11  0.00

غ راسب 7679750غصفر70حسين عبد الساده غانم فرحان221841020017 12  0.00

86 راسب 0غغغغغغحسين علي ناصر محمد221841020021 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين فالح هذيل لفته221841020022 14  0.00

87 راسب 0غغغغ50غحسين كامل عامر عبد221841020023 15  0.00

100 ناجح 809578949885630حسين مجيد عبيد عباس221841020024 16  90.00

90 راسب 830غغغ7364حسين محمد غازي عبد221841020025 17  0.00

75 راسب 0غ73غ728171حمزه رحيم ثويني عبد221841020027 18  0.00

98 راسب 0غغغ8974غحيدر سعود حريجه حسون221841020028 19  0.00

92 ناجح 809791797979597ذو الفقار حيدر جعفر دغيم221841020029 20  85.29

85 راسب 500غغغ5490رضا باسم محمد جباره221841020031 21  0.00

87 راسب 0غ61غغغ53سجاد راضي سعدون عوج221841020032 22  0.00

87 راسب 0غغ56595021سجاد عباس كنيدح عويد221841020035 23  0.00

93 راسب 0غغغغ5064سجاد عدنان جبير عديل221841020036 24  0.00

غ راسب 0غغغغ50غسجاد عماد جباره مسعود221841020037 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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75 راسب 0غغغغغغسعد حيال طاهر عجرش221841020038 26  0.00

89 راسب 0غ57غغ5965سعد ماضي سعدون عوج221841020039 27  0.00

93 راسب 6272560غ6779سليم نعيم لعيوس زايد221841020040 28  0.00

97 ناجح 749069778478569صالح عليوي راضي اسمير221841020041 29  81.29

82 ناجح 676588505670478ضياء غانم ناصر حسين221841020042 30  68.29

غ راسب 0غ5084غغغعباس حسين عوده يوسف221841020045 31  0.00

89 ناجح 506850505950416علء صلح فليح محيل221841020048 32  59.43

97 ناجح 816485677081545علي حسين جميل فيصل221841020049 33  77.86

95 ناجح 839790887483610علي عبد المير توين صكر221841020051 34  87.14

98 راسب 0غغغغغ87علي محيسن مكطوف كاظم221841020052 35  0.00

94 ناجح 565251635058424علي مطر داخل ساجت221841020053 36  60.57

91 راسب 0غغغغ5691فائز عباس شجاي دعيج221841020055 37  0.00

79 راسب 5154425052680كرار حسين كاصد جلود221841020056 38  0.00

78 راسب 0غغ76غغ67كرار هامل عبد تعبان221841020059 39  0.00

93 ناجح 617690537261506محمد بوشي هاني جبر221841020062 40  72.29

91 ناجح 668785657569538محمد خضر ثامر صالح221841020063 41  76.86

86 راسب 860غ7885غ72محمد رياض فليح حسن221841020064 42  0.00

97 راسب 0غغغ565061محمد عاشور ساير سلمان221841020066 43  0.00

85 راسب 0غغ5250غ50محمد غالب خشان رشاك221841020068 44  0.00

87 راسب 525663500غ50محمد قاسم محمد عوده221841020069 45  0.00

76 راسب 0غ50غ5550غمحمد ماجد جواد كاظم221841020070 46  0.00

89 راسب 610غ67صفر5784مرتضى عباس علوان سيد221841020073 47  0.00

94 ناجح 708058506864484مرتضى علي خليل ابراهيم221841020074 48  69.14

99 ناجح 628259707660508مسلم عقيل نعيم لعيوس221841020076 49  72.57

87 راسب 510غغ505856مصطفى خير ا حسن اعليوي221841020078 50  0.00
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95 راسب 78540غ509258مصطفى كريم كاظم حطاب221841020079 51  0.00

غ راسب 0غغغغغغمقتدى كاظم عبودي عريبي221841020082 52  0.00

85 راسب 0غ65غ665672مهدي غالي ساير سلمان221841020083 53  0.00

93 راسب 65550صفرغ6070مهدي مالح حسن علي221841020084 54  0.00

المشاركون

54 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

38 16 % 29.63

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

6 

6 

2  1013 2 3 0 

1 7 9 2 2 0 

 50.00 70.00 69.23 100.00 66.67 0.00
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