
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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 868398859690634همام فليفل مشاي حسين221741081043 1  90.57

78 راسب 500غغغغغاحمد حميد برزان منصور221841081001 2  0.00

99 ناجح 746687698165541احمد راشد ريه عبيد221841081002 3  77.29

غ راسب 0غغ50غ61غاحمد سلمان علي عبود221841081003 4  0.00

87 راسب 7388553441550احمد عبد الحميد كامل كاظم221841081004 5  0.00

99 ناجح 785173617690528امجد فائز محمد عباس221841081007 6  75.43

89 ناجح 636371706475495جعفر داود سلمان جبار221841081008 7  70.71

81 راسب 0غغغغغ56جهاد عبد الزهره فرهود عوده221841081009 8  0.00

92 ناجح 665070756878499حسن حميد رشيد مهيجر221841081010 9  71.29

85 راسب 0غغ50غ5068حسن داخل جويد محمد221841081011 10  0.00

88 راسب 6458500غغ50حسن رحمن علي عيال221841081012 11  0.00

90 ناجح 778985849283600حسن شويح سعود محارب221841081013 12  85.71

غ راسب 0غغغغغغحسين جبار خريبط حسن221841081014 13  0.00

66 راسب 0غغغصفرغصفرحسين طارق عبد الستار جابر221841081015 14  0.00

90 ناجح 719269738265542حسين محمد نزال صافي221841081016 15  77.43

78 ناجح 607468585457449سجاد عقيل هاني جبار221841081017 16  64.14

غ راسب 0غغغغ5955سعد عبد ضيدان شهيب221841081018 17  0.00

62 راسب 0غغغغغ50عباس رزاق ياسر خضير221841081019 18  0.00

83 راسب 500غ28صفر5268عباس نزار صبيح مخرب221841081020 19  0.00

80 راسب 0غ51غ52غ60عبد العزيز ناصر عزيز مناحي221841081021 20  0.00

88 راسب 5554573950620علي امجد حمزه كاطع221841081023 21  0.00

92 ناجح 775768747865511كرار عبد الحسن حنون حسن221841081025 22  73.00

87 راسب 0غ6676574071لطيف فالح حسن ثنوان221841081026 23  0.00

98 ناجح 8391839074100619محمد بهلول عيسى ياسر221841081027 24  88.43

100 ناجح 928580928696631محمد طبيج حنش مطير221841081030 25  90.14

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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 راسب 560غغ676469محمد عباس سنيد حسين221841081031 26  0.00

73 راسب 0غغ63212050محمد عقيل عمير نشمي221841081032 27  0.00

81 راسب 0غ50غ60غ57محمد كاظم سالم جثير221841081033 28  0.00

79 ناجح 505750655056407مصطفى حميد كريم جبر221841081034 29  58.14

99 ناجح 888187758497611مهند حميد حنون بكه221841081035 30  87.29

80 راسب 0غغغ58غغنواف قاسم دوشان دويج221841081036 31  0.00

85 راسب 0%16%13%52846512وسام خالد كاطع مجلي221841081037 32  0.00

96 راسب 8083660غغ68يعقوب يوسف جبار كريم221841081038 33  0.00

91 ناجح 798993728887599يوسف عبد ا جياد حاشوش221841081039 34  85.57

المشاركون

34 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

20 14 % 41.18

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

1 

0 

7  414 2 8 0 

6 1 9 0 7 0 

 85.71 25.00 64.29 0.00 87.50 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


