
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 الغراف للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 645852505550412عقيل خالد خلف فزاع221741022063 1  58.86

98 راسب 830غغ727985احمد حسن شمخي جبر221841022001 2  0.00

86 راسب 0غغغ67غ50احمد مدير حسين سعدون221841022004 3  0.00

92 راسب 56620غ77غ58ارشد علي مسحول حمد221841022005 4  0.00

87 راسب 5755282450350ازهر جبر حسن عليوي221841022006 5  0.00

99 ناجح 809074525662513انور جبر حسن عليوي221841022007 6  73.29

93 راسب 0غ50غغ64غايوب سرحان منشد عبد221841022008 7  0.00

99 ناجح 707083797682559تركي مجبل حمود عذاب221841022009 8  79.86

غ راسب 0غغغغغغجعفر حسين عبد علي حسين221841022010 9  0.00

94 راسب 50500غغ6659حسن عوده زاجي كاظم221841022013 10  0.00

77 راسب 75790غ7862غحسن مجيد فنجان سكر221841022014 11  0.00

غ راسب 0غغ52غغ74حسن مجيد مطشر شرت221841022015 12  0.00

97 راسب 0غ50غغ7576حسين علي صبار محيسن221841022016 13  0.00

64 راسب 0غغ605057غحسين علي مهلهل وادي221841022017 14  0.00

68 راسب 0غ50غغغغحسين كاظم محيسن رومي221841022018 15  0.00

84 راسب 0غ56غغ5966حسين مجيد فنجان سكر221841022019 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين مختار خزعل سهر221841022020 17  0.00

96 راسب 75900غ789691حسين مروح نجرس مزيعل221841022021 18  0.00

75 راسب 0غغغغ50غحيدر شنيدخ عاجل لفته221841022022 19  0.00

89 راسب 0غ5150غغ50سجاد امجد منخي عريمش221841022025 20  0.00

99 ناجح 739187719494609سجاد عكله صالح علي221841022028 21  87.00

92 راسب 505050500غ51سجاد مطشر موسى كريم221841022029 22  0.00

100 راسب 5061610غغ66صابر خالد سمير كريم221841022030 23  0.00

89 راسب 6564603454540عباس حسين فليح عيسى221841022032 24  0.00

93 راسب 54500غ666557عباس علي حسن محمد221841022034 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 الغراف للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 0غغغغغغعباس مهدي هاشم حسين221841022035 26  0.00

100 ناجح 8810096979795673عبد الرحمن نعيم ضيدان زويد221841022036 27  96.14

98 راسب 510غ6250صفر53عدنان خير ا غالب شمس221841022037 28  0.00

93 راسب 6833715672500علء كاظم ساجت رزن221841022038 29  0.00

92 راسب 68500غغ5562علي حسين علي سدخان221841022040 30  0.00

98 راسب 687377690صفر74غانم تعبان كوكز كزار221841022045 31  0.00

99 راسب 0غغغ647467مؤمل كاظم شهيد حسين221841022047 32  0.00

94 راسب 6062510غ6329متعب فالح كوكز كزار221841022048 33  0.00

91 راسب 700غغ697773محمد ابراهيم كامل ضيف ا221841022049 34  0.00

98 راسب 51500غغ73غمحمد حسين عزيز عبد الحسين221841022050 35  0.00

97 راسب 0غغغغ51غمحمد صادق معيدي صكبان221841022051 36  0.00

95 راسب 769068730غ70محمد عبد مفكاس عاصي221841022052 37  0.00

86 ناجح 505250505851397محمد قاسم حسن عبود221841022053 38  56.71

88 راسب 50500غغغ65محمد هادي عبد الرزاق محمد221841022054 39  0.00

100 راسب 980صفر88788681محمد هاشم دنون فرهود221841022055 40  0.00

غ راسب 0غغ80غغ80مرتضى خير ا ابراهيم عبد221841022056 41  0.00

غ راسب 0غغ8483غ75مرتضى عبد الرحيم شنان كسار221841022057 42  0.00

98 راسب 9692890غ8783مرتضى كامل شمخي جبر221841022058 43  0.00

99 راسب 262839500%5017مرتضى نعمه ثامر اعبيد221841022059 44  0.00

88 ناجح 585050505059405مصطفى جعفر مليح فرهود221841022060 45  57.86

100 راسب 940غ69398397مصطفى خير ا ابراهيم عبد221841022061 46  0.00

100 ناجح 788187838979597منتظر ناصر عيسى محسن221841022063 47  85.29

82 راسب 500غ6050غ65مهند مدير حسين سعدون221841022064 48  0.00

74 ناجح 685051505053396نايف رياض كاظم نايف221841022065 49  56.57

87 راسب 0غغغ59غ59هاني عبد الحسين ماشي صيوان221841022066 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 الغراف للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 ناجح 666772648484530يوسف حسن جاسم خصيم221841022068 51  75.71

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

41 10 % 19.61

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

3 

3 

8  98 4 5 0 

2 7 5 2 4 0 

 25.00 77.78 62.50 50.00 80.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


