
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 الشباب للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

033رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 72650غ8389غابراهيم محمد عبد جودة221841033001 1  0.00

75 راسب 50500غ726365ابو الحسن علي طالب دعيم221841033002 2  0.00

93 ناجح 715089806856507احسان رياض ميحان عبد221841033003 3  72.43

غ راسب 0غغغغغغاحمد الدين عباس عطوان فرحان221841033004 4  0.00

79 راسب 0غغغغ6268احمد رامز دخيل برغوث221841033005 5  0.00

غ راسب 0غغغ736860احمد شاكر حامد مفتن221841033006 6  0.00

88 راسب 81770غ747889احمد علي حسن داود221841033007 7  0.00

غ راسب 510غغغ89غاحمد كريم منصور عاجل221841033008 8  0.00

90 ناجح 789177748150541احمد مشتاق طالب عبد221841033009 9  77.29

93 ناجح 719283747485572احمد منهل مايع باتول221841033010 10  81.71

81 ناجح 971009410095100667اسامه سعيد كاظم جاسم221841033011 11  95.29

73 ناجح 536875507381473امجد جواد خاجي صحن221841033013 12  67.57

85 راسب 7886843469680امير محمد طعمه حمود221841033014 13  0.00

77 راسب 0غغغ61غ58ايمن ليث علي دخيل221841033015 14  0.00

79 راسب 0غ63غغ8176ثامر سالم عاشور محيسن221841033016 15  0.00

97 ناجح 859674717067560جعفر غانم لطيف علوي221841033018 16  80.00

100 ناجح 889698919292657حسن هادي عزيز حميدي221841033020 17  93.86

59 راسب 500غغغ78غحسين علي زيارة تقي221841033022 18  0.00

غ راسب 0غغغغغ63حسين علي قاسم حسين221841033023 19  0.00

71 راسب 0غغ50غ5765حمزه ماجد خير ا جاسم221841033025 20  0.00

83 راسب 810غ50غ8780حميد تركي جابر ساير221841033026 21  0.00

65 راسب 0غغغ50غ57حيدر اسماعيل هادي عذاب221841033027 22  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر وليد خالد خضير221841033028 23  0.00

80 راسب 0غ50غ65غ50رحيم جياد خاجي صحن221841033029 24  0.00

70 راسب 0غغغ717950زين العابدين حيدر انعيم عزيز221841033030 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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79 راسب 0غغغغغ50سجاد اسوادي هادي جبار221841033031 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد زاهد هادي محمد221841033033 27  0.00

64 راسب 0غغغغغغسجاد علي عبد الحسين لفتة221841033034 28  0.00

81 راسب 60620غ708820سعد راضي رداد ظفير221841033035 29  0.00

95 ناجح 879688748766593سعد فرهود صخي روضان221841033036 30  84.71

غ راسب 0غغغغغغعباس حسن خضر طرفه221841033037 31  0.00

94 ناجح 907682828590599عباس سامي جوهر حوار221841033038 32  85.57

87 ناجح 777186799290582عباس عبد الكاظم جعفر نعمه221841033039 33  83.14

75 ناجح 625050505050387عبد ا باسل علي طعمة221841033040 34  55.29

73 راسب 0غغ57525051عبد ا عواد صكر صفوك221841033041 35  0.00

67 راسب 0غغغغغ61عبد ا قاسم كريدي حمدان221841033042 36  0.00

90 ناجح 838080608282557عبد الهادي يوسف هادي عذاب221841033043 37  79.57

99 ناجح 9796969097100675عقيل حبيب ضمد عبيد221841033044 38  96.43

غ راسب 0غ52غغ76غعلي رائد جواد كاظم221841033045 39  0.00

76 راسب 50690غ8977غعلي رحم سعيد كاظم221841033046 40  0.00

68 راسب 0غ58غ646159علي سعيد محمد ارحيل221841033047 41  0.00

75 راسب 6850503254410علي صالح كماد شكاحي221841033048 42  0.00

93 ناجح 726259666785504علي ليث حنون نعمه221841033049 43  72.00

64 راسب 0غغغغغ50علي محيسن كطان مطر221841033050 44  0.00

81 راسب 62630غ778178علي هادي حسن شاهر221841033051 45  0.00

67 ناجح 767360657264477علي يونس سيد صحن221841033052 46  68.14

86 ناجح 778277805458514قائد جندي شعيث شاهين221841033053 47  73.43

97 راسب 730غغ848990قاسم حميد بلسم جبار221841033054 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغكاظم اياد كاظم نعمه221841033055 49  0.00

72 راسب 0غغغغغ50كرار حسين هادي يوسف221841033056 50  0.00
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غ راسب 0غغغغغغكرار فاضل جبر واوي221841033059 51  0.00

57 راسب 0غغغغ6953مؤمل محمد عوده شاهين221841033060 52  0.00

83 راسب 500غغ727550مجتبى كمال زغير غافل221841033061 53  0.00

76 راسب 66500غ508950محمد رزاق زمام ساجت221841033062 54  0.00

95 ناجح 899384676783578محمد عادل محيسن صاحي221841033063 55  82.57

76 راسب 5050510غ6078محمد عبد المير ناصر محيسن221841033064 56  0.00

87 ناجح 8410096768075598محمد عبد علي كطان مطر221841033065 57  85.43

99 راسب 0غغ100غ9797مرتضى عباس ذرب مسير221841033066 58  0.00

70 راسب 0غغغ555050مرتضى علء سلمان موسى221841033067 59  0.00

87 ناجح 565566506450428مسلم احمد حلو صالح221841033068 60  61.14

غ راسب 0غغغغغغمسلم عقيل مكطوف يعقوب221841033070 61  0.00

83 راسب 50500غغ6489مصطفى سمير ناصر محيسن221841033071 62  0.00

63 راسب 500غغغ65غمصطفى عبد الغفار رفيج بلد221841033072 63  0.00

81 راسب 52560غغ7481مصطفى كريم لفتة سلمان221841033073 64  0.00

92 ناجح 845784656179522مصطفى محمد جودة عبد ا221841033074 65  74.57

82 راسب 0غغغغ73غمصطفى محمد حسن حمود221841033075 66  0.00

67 راسب 0غغغغ6592مصطفى نوري عبد الحسن امير221841033076 67  0.00

74 راسب 55500غغ6765منتظر غالب خلف علي221841033077 68  0.00

غ راسب 0غ62غ9485غمنتظر مالك منصور عاجل221841033078 69  0.00

89 راسب 523638400%5319نعيم خلف زغير رشدان221841033080 70  0.00

64 راسب 500غغغغ50يوسف ظاهر خرس ياسر221841033081 71  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

71 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

51 20 % 28.17

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

4 

4 

7  917 7 13 0 

6 8 14 6 11 0 

 85.71 88.89 82.35 85.71 84.62 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


