
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 البصرتين للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

029رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

77 راسب 0غ5450غ5750أحمد رحيم مويح مجلي221841029001 1  0.00

72 راسب 550غ55226250أمجد جبار خلف خنزير221841029002 2  0.00

88 راسب 0غ9699999195أمير عبد الحسين زاير علي221841029003 3  0.00

85 راسب 67600غ8886غاحمد سلمان رشيد محمد221841029005 4  0.00

93 راسب 0صفر6250726054احمد ناصر فليح ناصر221841029007 5  0.00

غ راسب 0غغغ50غ50ازهر عدنان حسين حبن221841029008 6  0.00

97 ناجح 908888887482607اكرم رحمن جفرد نعوم221841029009 7  86.71

79 راسب 0غغغ50غ50اكرم غني لزم حميدي221841029010 8  0.00

93 ناجح 928788909791638جليل نغيمش مزيد هربد221841029013 9  91.14

100 ناجح 959798959899682حسن عبد ا ضباب مطلك221841029014 10  97.43

86 راسب 0غغغغ53غحسين علي حسين عناد221841029018 11  0.00

99 ناجح 929892736780601حسين هداب شنته حمزه221841029020 12  85.86

99 راسب 660صفر72508080حمزه جاسم شلش جبال221841029023 13  0.00

99 ناجح 798887757993600حمود علوان محسن عاشور221841029024 14  85.71

98 ناجح 775073716662497حيدر حامد لفته فرج221841029025 15  71.00

69 راسب 0غغغغ50غحيدر رزاق بغدادي صفوك221841029026 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر غني جبار حسن221841029027 17  0.00

100 ناجح 929790888989645زين العابدين موسى صفوك هيجل221841029030 18  92.14

99 ناجح 767574715454503سجاد جبار عاجل علي221841029031 19  71.86

62 راسب 0غغغ59صفر56سجاد علي حسين جبر221841029034 20  0.00

75 راسب 0غغغ676567سجاد كامل ضباب عرار221841029035 21  0.00

89 راسب 0غغغ645356سجاد محمد جابر خليل221841029036 22  0.00

87 راسب 0غغغ685150سجاد هاشم ياسر جالي221841029037 23  0.00

72 راسب 0غغغ50غ56سلم طالب دخيل خليف221841029038 24  0.00

غ راسب 0غغغ595081طاهر شايع متعب عبد221841029039 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
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الثاني الدور
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85 راسب 0غصفر73237153عباس شلل عاجل علي221841029040 26  0.00

75 راسب 0غغغ54غ56عباس يعقوب طليفح عكله221841029041 27  0.00

91 راسب 7186750غ8197علي ثامر نعيم حسين221841029042 28  0.00

86 راسب 0غغغ625072علي حميد حنون خضر221841029043 29  0.00

97 ناجح 888998829088632علي طالب نعيثل عباس221841029044 30  90.29

92 راسب 0غ57غغ6666علي عواد جبار حسن221841029045 31  0.00

غ راسب 0غغغغ5956علي ناصر غانم محسن221841029047 32  0.00

غ راسب 0غغغغغغفائز جابر مهدي دريح221841029048 33  0.00

50 راسب 0غغغغغغفلح حسن مري صحن221841029050 34  0.00

97 ناجح 869794858989637كاظم أياد كاظم عبد221841029051 35  91.00

77 راسب 0غغغ515066كاظم محسن عبد علي حميد221841029052 36  0.00

81 راسب 0غ7855غ5358كرار تعبان عبد الواحد درش221841029053 37  0.00

98 ناجح 859295828383618كرار حامد لفته فرج221841029054 38  88.29

99 راسب 0غ71غ789177كرار حسين سوادي علي221841029055 39  0.00

65 راسب 0غغغغ5878كرار خميس لفته صحن221841029056 40  0.00

غ راسب 0غ52غ77غغكرار طالب عويد جبر221841029057 41  0.00

77 راسب 5052552150200كرار كامل نزال عجيل221841029058 42  0.00

84 راسب 0غ7283916474مؤمل عويد ثجيل نجيب221841029059 43  0.00

غ راسب 90910غ949493مجيد هلل لهمود داخل221841029060 44  0.00

83 راسب 410غغ5062غمحمد عبد الصاحب علي جبر221841029061 45  0.00

80 راسب 0غ603868%5417محمد مجلي كرين نعمه221841029062 46  0.00

81 راسب 0غغغ567576محمد ناهض ثجيل جبر221841029063 47  0.00

94 ناجح 859192829189624مرتضى حسن كريم عباس221841029064 48  89.14

83 راسب 500غ50575650مرتضى رحيم جبر كتاب221841029065 49  0.00

70 راسب 0غ5450503850مرتضى وادي كاظم محمد221841029066 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الحيائي

95 ناجح 718792507165531مسلم ابراهيم حمزه جدعان221841029067 51  75.86

غ راسب 8182958083850مصطفى حمدان محسن عاشور221841029068 52  0.00

83 راسب 500غغ606980مصطفى لطيف جويد عجاج221841029069 53  0.00

98 ناجح 878999858898644منتظر اسماعيل حمزه جدعان221841029070 54  92.00

82 راسب 75610غغ94غمنتظر غالب كاظم جوده221841029071 55  0.00

96 راسب 68740غغغ88مهدي حسين دنيف شريف221841029072 56  0.00

غ راسب 0غغغغغغوسام حسن سلطان هبر221841029073 57  0.00

87 راسب 69710غ626378ولي حسين عطيه عكيلي221841029074 58  0.00

المشاركون

58 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون
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الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 100.00

1 
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 33.33 100.00 85.00 66.67 62.50 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


