
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 النجاح للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

067رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 0غغغغغ70ابراهيم جبار حسن علي221841067001 1  0.00

95 راسب 89100920غ8995احمد بغيد عبد الحسين جامل221841067002 2  0.00

71 راسب 0غغغغ5757احمد حميد نايف صالح221841067003 3  0.00

100 راسب 0غ65غ828072احمد عوده خلف سايب221841067004 4  0.00

90 راسب 0غغغ8681غاحمد كريم كمر عبد ا221841067005 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد هادي جبار خليفه221841067006 6  0.00

88 راسب 520غغ63غغاحمد هادي عكله مهنا221841067007 7  0.00

غ راسب 0غ80غ8679غاسحاق ثامر رسن شعيبث221841067008 8  0.00

93 ناجح 818967686971538اسماعيل نوري علي حمدان221841067009 9  76.86

78 راسب 860غ806637غجعفر شاكر شريف فندي221841067011 10  0.00

85 ناجح 808493707386571حاتم عامر فرحان فزاع221841067012 11  81.57

92 ناجح 796879638190552حاكم عامر فرحان فزاع221841067013 12  78.86

73 راسب 0غغغغ51غحسن صباح ياسر عباس221841067014 13  0.00

76 راسب 0غ6881515059حسن وسام نعيم كطل221841067015 14  0.00

98 ناجح 716676626754494حسين جمال لفته زويد221841067016 15  70.57

96 ناجح 809686809486618حسين عجمي طاهر علي221841067017 16  88.29

90 راسب 77730غ548882حمزه عبد العالي زباله حرموس221841067019 17  0.00

95 راسب 0غ80غ748292حيدر جبار صخي كاطع221841067020 18  0.00

97 راسب 0غ56غغغ64حيدر ريسان كريم مرار221841067021 19  0.00

87 راسب 660غ6850غ74حيدر عبد وجفي جبار221841067022 20  0.00

غ راسب 50500غ705062خالد قاسم ساجت دبيس221841067023 21  0.00

89 راسب 0غ51غ67غ72رسول غلطان منصور عاجل221841067024 22  0.00

93 ناجح 646583745651486رسول قاسم خلف حسن221841067025 23  69.43

65 راسب 0غغغغ5061سجاد دخيل غالي مسير221841067027 24  0.00

78 راسب 500غ31غ5075سجاد شاكر ظهير طاهر221841067028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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97 ناجح 859996627264575سجاد وسام نعيم كطل221841067029 26  82.14

غ راسب 0غغغغغغسلم مبارك طنيش جعينه221841067030 27  0.00

96 راسب 6867790غ8493سيف الدين حبيب فهد وثيج221841067031 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغصادق ماجد ثجيل والي221841067032 29  0.00

97 ناجح 738176767578556صادق محمد جعيز جلب221841067033 30  79.43

91 راسب 0غ79غغ8876ضياء هاني شهاب كاظم221841067034 31  0.00

76 راسب 67680غغ80غعباس كاظم اشتيت خضير221841067035 32  0.00

50 راسب 0غغغغغغعباس مهدي نغماش جابر221841067036 33  0.00

94 راسب 0غغغغ85غعباس ياسر جبار كاظم221841067037 34  0.00

76 راسب 0غ50%65505018علي حامد غالي مطلك221841067042 35  0.00

غ راسب 0غغغغغ52علي صبري ساجت عكيد221841067043 36  0.00

68 راسب 0غغغ55غ59علي طالب عبد عليوي221841067044 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي لفته طاهر علي221841067045 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي محيسن مراج عباس221841067046 39  0.00

غ راسب 0غ50غ728457عون مسلم وطين منخي221841067049 40  0.00

87 راسب 5833575850510فارس محمد عليوي كريم221841067050 41  0.00

80 راسب 0غغغ51غ63كرار حيدر علي جبر221841067051 42  0.00

92 راسب 0غغغغ5950كرار سعيد طنيش جعينه221841067052 43  0.00

76 راسب 0غغغ516552مؤمل قاسم جياد نفس221841067054 44  0.00

95 راسب 77840غ869791متعب حسين زغير كويم221841067055 45  0.00

96 ناجح 889289989198652محمد جعفر سالم عور221841067056 46  93.14

79 راسب 5451500غغ77محمد ناصر حنون خجير221841067057 47  0.00

99 راسب 0غ9095غ9294محمد نعيم كمر عبد ا221841067058 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد يوسف يونس عبيد221841067059 49  0.00

100 راسب 0غ8091غ9397مرتضى جعفر سالم عور221841067060 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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67 راسب 0غغغ67غ62مروان حميد خفيف كريم221841067061 51  0.00

89 راسب 5981674055610مسلم محمد ياس خضير221841067062 52  0.00

90 راسب 500غغغ7556مصطفى خليل دايخ عليوي221841067063 53  0.00

76 راسب 5060582955520مصطفى ريسان عزيز ندب221841067064 54  0.00

86 راسب 0غ795358غ57مصطفى عبيد مانع عباس221841067065 55  0.00

غ راسب 0غغغ95غغمقتدى مجيد كصاد صياح221841067067 56  0.00

96 راسب 0غ50غ827472منتظر هاشم عبد المير جمعه221841067069 57  0.00

68 راسب 0غغغ50غغمهدي عكله نافع كاظم221841067070 58  0.00

66 راسب 0غ77غغغ63وليد كامل جابر محمد221841067072 59  0.00

88 ناجح 769176777069547يحيى ناظم عبد خنجر221841067073 60  78.14

69 راسب 400%12ثلث%605011رعد ستار جبار كصاب221841067074 61  0.00

المشاركون

61 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

51 10 % 16.39

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

5  411 6 8 0 

4 3 5 5 7 0 

 80.00 75.00 45.45 83.33 87.50 0.00

مدير المركز
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