
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 الدواية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

023رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 848586778789596احمد جبار خليف صالح221841023001 1  85.14

91 راسب 65560غغغ55احمد خالد كهو دحام221841023002 2  0.00

91 راسب 0غ56غ666150احمد خلف خطار كعيد221841023003 3  0.00

93 ناجح 958280799693618احمد راضي مانع شمخي221841023004 4  88.29

81 ناجح 767769738186543احمد رحيم خلف هليل221841023005 5  77.57

98 ناجح 836777507561511امجد قادر عبود محمد221841023008 6  73.00

98 ناجح 807580507183537ايوب حرين محمد حسين221841023009 7  76.71

88 راسب 597090690غ74باقر رحمن جلود عويد221841023010 8  0.00

96 ناجح 887988869371601باقر فوزي مزيعل حجام221841023011 9  85.86

99 ناجح 8978859794100642بلل ابراهيم محمد بري221841023012 10  91.71

96 راسب 0غ70غ675362جعفر كريم غضيب عبد221841023014 11  0.00

99 راسب 0غ9091889795جوادين كاظم مزبان صالح221841023016 12  0.00

83 راسب 6940535072720حسن حميد عبد الرضا ياسر221841023018 13  0.00

99 ناجح 829153879384589حسن سعدون راهي شعير221841023019 14  84.14

غ راسب 0غغغغغغحسن عبد ا جابر بدن221841023021 15  0.00

89 راسب 6333502450500حسن كريم احنيت وارد221841023023 16  0.00

88 راسب 51570غ50غغحسين جبار عبد مسير221841023024 17  0.00

88 راسب 55580غ68غ65حسين عجيل شذر مروان221841023025 18  0.00

83 راسب 56510غغ63غحسين علي شناوة سلمان221841023027 19  0.00

89 راسب 0صفر60صفر657756حسين علي هادي مطير221841023028 20  0.00

93 راسب 606175830غ79حسين قاسم رحيمه عكال221841023029 21  0.00

72 راسب 59550غ52غ72حسين محمد عامر مطرود221841023030 22  0.00

95 ناجح 807179738177556حمزه ياسين كليب صحن221841023031 23  79.43

75 ناجح 626750507654434حميد علي محيبس حزيم221841023032 24  62.00

98 ناجح 827777738887582حميد قادر عبود محمد221841023033 25  83.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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89 راسب 770غ78727783حيدر جواد كاظم سعدون221841023035 26  0.00

غ راسب 0غغغغغ60رسول شيحان جلود عويد221841023036 27  0.00

100 ناجح 959296969996674سجاد ابراهيم خليل كاظم221841023038 28  96.29

90 راسب 68770غ788569سجاد حسن مكطوف جاسم221841023039 29  0.00

96 ناجح 8889851009696650سجاد رحيمه عكال سعد221841023041 30  92.86

97 راسب 8179920صفر7195سجاد سلم محيسن حاشوش221841023042 31  0.00

91 ناجح 846467767378533سجاد علي سلمان سدخان221841023044 32  76.14

97 ناجح 847977546985545سليم حامد زمزير كنف221841023046 33  77.86

95 راسب 65600غ726257سيف الدين حسن جابر منصور221841023047 34  0.00

93 راسب 56510غ50غ75عادل شاكر راشد جازع221841023048 35  0.00

80 راسب 550غغ67غ75عباس حميد رحيم وحيد221841023051 36  0.00

96 راسب 660غغ84غ78عباس رحيم طاهر عبيد221841023052 37  0.00

92 راسب 6156563150510عبد ا جبار فارس داود221841023053 38  0.00

91 راسب 0غغغ61غ62عدنان هادي مرزه غبش221841023054 39  0.00

93 ناجح 718881898990601عقيل نجم عبد ا عامر221841023056 40  85.86

92 ناجح 848283848892605علي جبار عليوي حسين221841023057 41  86.43

97 ناجح 676856576958472علي حسين سلمان عيدان221841023058 42  67.43

85 راسب 7836696381550علي سلطان مجلي عليوي221841023059 43  0.00

89 راسب 0غ51غغ5650علي عبد الحسين بكال فرعين221841023061 44  0.00

99 ناجح 888785979886640علي عدنان طاهر عبيد221841023062 45  91.43

96 راسب 9293980غ8392علي قيس حميد حسن221841023063 46  0.00

92 ناجح 735863737377509علي كامل محمد حاجم221841023064 47  72.71

84 راسب 68500غغغ64علي محمد فرحان سفيح221841023065 48  0.00

91 راسب 0غغغ75%3019علي هادي ساهي مزعل221841023066 49  0.00

86 راسب 0غ70غ72غ70عماد حسين علي عطيه221841023067 50  0.00
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95 راسب 7526655680740عماد هاشم بلبول معيوف221841023068 51  0.00

78 ناجح 576173635061443قاسم عوده حاتم عبد221841023071 52  63.29

95 ناجح 757980798666560كرار حيدر حميد خليفه221841023073 53  80.00

93 راسب 6650513775730كرار قاسم مخور جاسم221841023075 54  0.00

100 ناجح 9599891008999671كريم رياض وبدان صالح221841023077 55  95.86

98 ناجح 907588688391593مالك كاظم مطلك لفته221841023079 56  84.71

94 راسب 68600غغ7877مجتبى عبد ا مطشر نجم221841023080 57  0.00

100 راسب 0غ9593898695مجتبى يوسف رحيمه عكال221841023081 58  0.00

85 ناجح 8677819482100605محمد عبد ا حسين علي221841023086 59  86.43

90 راسب 5475500غغغمحمد قاسم محمد راضي221841023087 60  0.00

96 راسب 0غ63738975غمحمد وضاح فرهود كعيد221841023088 61  0.00

97 راسب 88837576990غمرتضى داود سلمان دلبوح221841023089 62  0.00

97 ناجح 9791958788100655مرتضى سلمان جلود عويد221841023090 63  93.57

90 ناجح 728468555151471مرتضى عبد ا جبر حسون221841023091 64  67.29

95 ناجح 778353637277520مرتضى غني عبد المير كطافة221841023092 65  74.29

95 راسب 710غغ6259غمرتضى فضل جباره رويض221841023093 66  0.00

88 راسب 0غ50غغ5650مسلم خالد حمدان ياسر221841023094 67  0.00

97 راسب 860غ90غ9188مسلم عجيل عليوي حسين221841023095 68  0.00

98 ناجح 715050566860453مصطفى هليل صحين عبيد221841023097 69  64.71

88 ناجح 665061507763455منتظر شندوخ حميد حسن221841023100 70  65.00

82 راسب 0غغغ555050منتظر عبد المير موشان حميدي221841023101 71  0.00

89 راسب 620غغغ6657منتظر مزبان صالح مسلم221841023102 72  0.00

90 ناجح 555257577750438مهند حسن خزعل غلم221841023103 73  62.57

88 راسب 0غ60غغ7150هاني حبيب عزيز صالح221841023105 74  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

74 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

43 31 % 41.89

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 88.89

9 

8 

13  630 5 16 0 

8 5 26 5 15 0 

 61.54 83.33 86.67 100.00 93.75 0.00
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