
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 الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 909896889379636أبو ذر عبد الباري شنو جاسم221841093002 1  90.86

84 ناجح 969078647681569احمد سلمان حاوي جبر221841093004 2  81.29

97 راسب 950صفر94979276احمد شامل سليم بريس221841093006 3  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد عادل محمد ابراهيم221841093007 4  0.00

84 راسب 7883663150570احمد عبد العالي داخل شاهر221841093008 5  0.00

82 ناجح 8410080708789592احمد علي طالب حسن221841093010 6  84.57

95 ناجح 749585787280579احمد فاضل عبد العباس حسن221841093011 7  82.71

85 راسب 0غغغغغغالحسن يوسف عبد الواحد يوسف221841093014 8  0.00

90 ناجح 929885618777590امير علي عبد المير فهد221841093015 9  84.29

غ راسب 0غغغغ88غجعفر رامق يوسف عزيز221841093017 10  0.00

88 ناجح 828879798286584حسام محمد مهدي جبار حسن221841093019 11  83.43

95 راسب 780غغ76غ95حسن فاروق ياسر جبار221841093021 12  0.00

98 ناجح 9995989410099683حسين امير عبد الرزاق صالح221841093023 13  97.57

97 راسب 0غ8986806989حسين طارق خالد عبد الواحد221841093024 14  0.00

73 راسب 0غغغغ72غحسين علي لزام مخيلف221841093025 15  0.00

81 راسب 680غغ907970حسين فليح سرحان توماس221841093026 16  0.00

92 ناجح 758978828587588حسين قاسم عبد ا عيسى221841093027 17  84.00

93 ناجح 669267505069487حسين كاظم عبد يوسف221841093028 18  69.57

94 راسب 0غغ71غ81غحسين كريم جبار صالح221841093029 19  0.00

100 راسب 950غ929199100حسين ياسر مزهر جابر221841093031 20  0.00

95 ناجح 859085646973561حيدر صبار جاسم عليخ221841093032 21  80.14

100 ناجح 9696939510099679زين العابدين احمد علي محمد221841093033 22  97.00

68 راسب 0غغغغ5956سجاد حيدر عبد المير كاظم221841093035 23  0.00

81 راسب 500غغ755866سجاد علء حسين عنايه221841093036 24  0.00

82 راسب 0صفر6092505072سعد حمد كاظم عطشان221841093037 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
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 6950514157610سيف عماد عبد العباس منعثر221841093038 26  0.00

غ راسب 0غغغغغ74ضرغام حيدر غازي رشيد221841093039 27  0.00

100 راسب 850غغغ8194عبد ا حسين هاشم محي221841093041 28  0.00

78 راسب 550غغغ5462عبد ا ليث طالب ماطور221841093042 29  0.00

غ راسب 8293940غ95100علي حازم لفتة هويدف221841093044 30  0.00

99 ناجح 869480929293636علي حسين عبد الساده جبر221841093045 31  90.86

75 راسب 5566503128300علي حيدر عثمان هاشم221841093048 32  0.00

99 ناجح 958594839188635علي عبد المير غني رضا221841093049 33  90.71

79 راسب 6864502055540علي عبد الواحد علي زبيدي221841093050 34  0.00

80 راسب 70547258540غعلي عوني حامد حسين221841093051 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي قاسم محمد جمعه221841093052 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي مهند كاظم علي221841093055 37  0.00

100 راسب 89100920صفر9098علي نبيل لفته علوان221841093056 38  0.00

95 ناجح 8910087746989603عمر ناصر عزيز رشيد221841093057 39  86.14

81 راسب 7391843974700كرار حيدر كامل خلف221841093060 40  0.00

80 راسب 540غغغغ68مؤمل سمير مجيد عاجل221841093061 41  0.00

97 ناجح 9394971009498673مؤمل غني رزاق صالح221841093062 42  96.14

85 راسب 71740صفر748550مؤيد اياد صالح طويش221841093063 43  0.00

100 راسب 0غ100100غ82100محمد الباقر امين سالم كاظم221841093064 44  0.00

81 راسب 830غغ858978محمد التقي باسم محمد جاسم221841093065 45  0.00

73 راسب 0غغغغغ63محمد المصطفى حيدر كاظم ابراهيم221841093066 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغغمحمد باقر حيدر عبد المهدي حمودي221841093067 47  0.00

92 راسب 0غغغ76غغمحمد حسين نافع سلمان ناصر221841093068 48  0.00

72 راسب 0غغغغغغمحمد حميد ريسان حسين221841093069 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد زكريا يحيى طعيمه عبيد221841093070 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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97 ناجح 739167505057485محمد عبد الرزاق عكال معله221841093072 51  69.29

99 ناجح 9510095929490665محمد علي عبد جابر221841093075 52  95.00

غ راسب 730غ52غغ76محمد غالب جواد كاظم221841093076 53  0.00

89 ناجح 909586608293595محمد كاظم كريم سباهي221841093077 54  85.00

88 ناجح 627165507465475محمد مصطفى كريم حسن221841093078 55  67.86

76 راسب 0غ53غ52غ69مشاري عبد الرحمن هندي سمير221841093079 56  0.00

غ راسب 0غ83غغغ84مشتبى حسن تايه فارس221841093080 57  0.00

65 راسب 3132500%645316مصطفى احمد حسن جابر221841093081 58  0.00

78 راسب 7094654171540مصطفى جاسم محمد ماشي221841093082 59  0.00

83 راسب 730غ59848737مصطفى محمد علي عبد المهدي حمودي221841093083 60  0.00

76 راسب 22400أربع547950معتصم فيصل عبد عوده221841093086 61  0.00

83 راسب 0غغ73غغ81مقتدى حمود عطشان خشوم221841093087 62  0.00

100 ناجح 8898859895100664منتظر مبارك صالح ماضي221841093088 63  94.86

66 ناجح 505663505055390منتظر محمد وحيد سويلم221841093089 64  55.71

94 ناجح 989688929596659مهتدي ناصر شلل سعد221841093091 65  94.14

82 ناجح 849580507398562نور الدين صفاء كامل جهيد221841093092 66  80.29

88 راسب 0غغغغغ59ياسر حيدر ياسر سلمان221841093093 67  0.00

المشاركون

67 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

44 23 % 34.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

4 

4 

3  1730 13 9 0 

3 15 20 9 6 0 

 100.00 88.24 66.67 69.23 66.67 0.00
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