
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 الخاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 0غغغ60غ57احمد جميل محمد مبارك221841037001 1  0.00

89 راسب 610غ7350غ68احمد هاني صادق علي221841037004 2  0.00

66 راسب 0غغغغغغاسامه عادل جليل جويد221841037005 3  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشايهاب مهدي ضيدان عكش221841037007 4  0.00

غ راسب 921009079100990جعفر شامل غني فاضل221841037008 5  0.00

87 راسب 500غغغغ51حسن طالب حسن مطرود221841037009 6  0.00

58 راسب 0غغغغ5050حسن عبد الهادي عبد الزهره ثجيل221841037011 7  0.00

80 راسب 0غغغ625050حسن علي رشاش مطر221841037013 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين احمد طلل عزوز221841037014 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين حسن فالح حسون221841037015 10  0.00

98 ناجح 747584647377545حسين عبيد دحام معله221841037016 11  77.86

80 راسب 0غغغ54غغحسين علي حسين عوده221841037017 12  0.00

92 ناجح 868582568375559حسين علي عبد الحسين عبد علي221841037018 13  79.86

87 راسب 77890غ818279حيدر خالد خشان حلو221841037020 14  0.00

86 راسب 0غغغ615053حيدر محمد مهدي حميد221841037021 15  0.00

76 راسب 0غ50غصفر5754خلدون سعدي مدلول جواد221841037022 16  0.00

97 راسب 57640غ84غ76سجاد ماجد سلمان رزن221841037026 17  0.00

73 راسب 555050580غ55سيف الدين عماد عبد العظيم جاسم221841037027 18  0.00

69 راسب 0غغغغغغشهاب احمد كاظم عاجل221841037028 19  0.00

87 راسب 0غغغغ5959عباس اياد مزهر غازي221841037030 20  0.00

86 راسب 0غ50غغغ54عباس حسين هاشم مولي221841037031 21  0.00

93 راسب 7734502164790عباس شاكر عبد المير عباس221841037032 22  0.00

غ راسب 0غغغغ6769عباس لفته نعيم زغير221841037034 23  0.00

88 راسب 0غ72غ828353عباس يحيى حمد جكي221841037037 24  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعبد ا صالح عبد صلل221841037038 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 الخاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 580غ72697050عبد الهادي عبد ا كاظم يونس221841037039 26  0.00

50 راسب 500غغغغ55علء احسان ذياب شلكه221841037040 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي جابر نصار بطاح221841037042 28  0.00

97 راسب 60840غ735365علي حسين علوان عبيد221841037044 29  0.00

غ راسب 0غغغغ50غعلي حميد يوسف بديوي221841037045 30  0.00

87 راسب 500غغ50غ51علي رحيم غافل علي221841037046 31  0.00

94 ناجح 505476727675497علي شاكر عاجل دويش221841037047 32  71.00

65 راسب 655354690غ62علي شمخي اجبير سلمان221841037048 33  0.00

77 راسب 50550غغ6170علي عادل عبد ا بعبع221841037049 34  0.00

87 ناجح 778980658491573علي عبد الحسين حميد محمد221841037050 35  81.86

74 راسب 0غ50غ50غغعلي فاضل قاسم سماوي221841037051 36  0.00

غ راسب 0غغغغ57غعلي كريم كاظم عمير221841037052 37  0.00

غ راسب 0غغغغ71غكاظم سفاح محمد علوان221841037057 38  0.00

79 راسب 0غ50غ64غ63كرار دريس جابر حسين221841037058 39  0.00

غ راسب 0غغغغ81غمجتبى ثامر سعدون ياسر221841037059 40  0.00

84 راسب 69570غ555954محمد حسين مدلول شيال221841037062 41  0.00

99 ناجح 857098889691627محمد شنان علي ناصر221841037064 42  89.57

69 راسب 0غغغغغغمحمد ناظم هنداز طعين221841037065 43  0.00

97 راسب 0غغغ837581مرتضى احمد هادي مزعل221841037067 44  0.00

79 راسب 0غغغغغ56منتظر سعد لطيف كريم221841037069 45  0.00

87 ناجح 568858565484483منتظر عادل معارج مجيد221841037070 46  69.00

74 راسب 0غ50غغغ50منتظر عبد ا جبر طاهر221841037071 47  0.00

91 راسب 925270860غ70منتظر عبد كاظم محيسن221841037072 48  0.00

81 راسب 63550غ505052منتظر علي جميل جلود221841037073 49  0.00

94 راسب 800غغ806285موسى عبد الكاظم عناد داخل221841037075 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 الخاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

037رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 67590غ606169وليد خالد قاسم خليل221841037077 51  0.00

81 راسب 90620غغ6682ياسين شاكر جاسم محمد221841037078 52  0.00

المشاركون

52 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

46 6 % 11.54

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 0.00

0 

0 

3  54 0 1 0 

2 4 3 0 1 0 

 66.67 80.00 75.00 0.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


