
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

ثانوية سامراء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 76690غ8675غابراهيم كريم عبيد مزبان221841092001 1  0.00

90 راسب 690غ71568562احمد حميد صباح محمد221841092002 2  0.00

95 ناجح 719588979884628احمد علء عبد الحسين ابراهيم221841092003 3  89.71

غ راسب 0غ72غغغ74احمد مصطفى نمر رشاك221841092004 4  0.00

98 ناجح 8382929391100639حسن جاسم عبد سمير221841092006 5  91.29

غ راسب 0غ767975غ65حسن حبيب عويد مران221841092007 6  0.00

100 راسب 0غ93309185غحسين عبد الحسن حسين خلوهن221841092008 7  0.00

77 راسب 600غغغغغحسين علوي محمد علي221841092009 8  0.00

87 راسب 510غغ7964غحسين كاظم عبد علي بهاض221841092010 9  0.00

97 ناجح 808381657478558رافد فاضل خير ا مدهوش221841092011 10  79.71

90 راسب 0غ50غ63غ60رحيم ستار بجاي راضي221841092012 11  0.00

98 راسب 7177790غ9096رسول فلح جاسم سماري221841092013 12  0.00

94 ناجح 706569927389552رضوان عبد الحسين شهد محمد221841092014 13  78.86

غ راسب 0غغغغغغطه عبد الحسن عبد ا فليح221841092015 14  0.00

89 راسب 0غ50غغ50غعبد الرحمن عبد الرزاق كاظم مري221841092016 15  0.00

غ راسب 0غغغغ89غعبد العظيم عبد الحسن عبد ا فليح221841092017 16  0.00

100 ناجح 785266618068505علي الهادي مرتضى حسن حداد221841092018 17  72.14

100 راسب 73620غ778984علي حسن ناصر حمود221841092019 18  0.00

85 راسب 530غ525260غعلي عبد الحافظ رسن عبد221841092020 19  0.00

98 ناجح 838571989793625فرج جاسم حاصود مطير221841092021 20  89.29

98 راسب 50690غ827650محمد جمعة سرحان رداد221841092023 21  0.00

100 ناجح 979910010010096692محمد رافد لطيف مزعل221841092024 22  98.86

91 راسب 0غ50غغغ54محمد صمد مطلك لفتة221841092025 23  0.00

100 راسب 9996900صفر98صفرمحمد عبد الباري دايش معيجل221841092026 24  0.00

92 راسب 0غ50غغ50غمحمد عبد الحسن شهد محمد221841092027 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

ثانوية سامراء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

092رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غ68غ70غغمحمد عجيل يوير حايف221841092028 26  0.00

90 ناجح 648680928785584محمد كاظم حلوي راهي221841092030 27  83.43

غ راسب 0غغغغغ50مصطفى محمد جاسم عبيد221841092032 28  0.00

100 راسب 7773700غ6784ناصر مزيد مذكور حسين221841092033 29  0.00

96 ناجح 709280909089607نزهان الدين احمد جاسم عبيد221841092034 30  86.71

86 ناجح 677580909092580وائل محمد موسى مطلك221841092035 31  82.86

المشاركون

31 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 10 % 32.26

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 80.00

5 

4 

4  78 2 6 0 

4 5 8 2 6 0 

 100.00 71.43 100.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


