
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 اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 500غ60غغغاحمد حمود عبد ا معدي221841096001 1  0.00

76 راسب 5026502650560احمد عوده مرار خير ا221841096003 2  0.00

75 راسب 0غغغغغ50احمد وائل رحيم محسن221841096004 3  0.00

65 راسب 0%17%2013خمس%3117احمد وسام نايف عدنان221841096005 4  0.00

100 ناجح 797186787992585امير سلمان سكر حبيب221841096006 5  83.57

93 راسب 85960غ876678ايوب ناصر منشد بكان221841096008 6  0.00

76 راسب 0غغغغغغجعفر حيدر علي كاظم221841096010 7  0.00

95 راسب 0غغغغغغجعفر رياض جبار عباس221841096011 8  0.00

87 ناجح 755056505659433جعفر شفيق سلمان سكر221841096012 9  61.86

92 راسب 0غغغ50غ70حسن احمد حسن طوكان221841096013 10  0.00

100 ناجح 879093838795635حسن علي عبد الواحد جاسم221841096014 11  90.71

92 راسب 5065250ثلث5020حسين حيدر كامل عبد221841096016 12  0.00

96 راسب 50600غ5068غحسين سليم عبيد عسكر221841096017 13  0.00

غ راسب 0غغغغ57غحسين علي حسين هاشم221841096018 14  0.00

100 ناجح 867275627898571حسين علي عبد مهلهل221841096020 15  81.57

98 راسب 0غ55غغ58غحسين علي ياسين جبار221841096021 16  0.00

95 ناجح 757192847493584حسين نعيمه منخي جبر221841096022 17  83.43

غ راسب 0غغغغغغحمزه اسحق علي كاظم221841096023 18  0.00

79 راسب 0غ50غغغ56سجاد رياض علوان حسين221841096026 19  0.00

87 راسب 0غ8676667569سجاد شهيد حميد ثامر221841096027 20  0.00

97 راسب 980غغ899680سجاد علء ناصر جاسم221841096028 21  0.00

91 ناجح 625157545066431صادق جليل كاظم طاهر221841096030 22  61.57

غ راسب 0غغغغغغصادق عليوي كامل شمخي221841096031 23  0.00

79 راسب 0غغغغغغضياء الدين كاظم جميل حذيه221841096033 24  0.00

صفر راسب 0غغغغغغضياء خالد عبد العالي جعفر221841096034 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

الحيائي

100 راسب 0غ8472807786عباس شهيد حميد ثامر221841096035 26  0.00

92 راسب 0غ50غ605159عبد الرحمن حميد غازي حميد221841096036 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد الصمد رشيد جميل حمد221841096037 28  0.00

96 راسب 0غغغغغ50عبد الكريم رزاق عبد ناصر221841096038 29  0.00

99 راسب 6536525664580عبد ا محسن جابر هوف221841096039 30  0.00

100 ناجح 9495979499100679عبد ا محسن عبد علي اسماعيل221841096040 31  97.00

غ راسب 0غغغغغغعبد المهدي حسين علي مسير221841096041 32  0.00

غ راسب 0غغغغغ64عقيل زعيبل عجيل عنيث221841096042 33  0.00

85 راسب 6734625064600علي رشاد ثامر محسن221841096043 34  0.00

99 ناجح 928594879193641علي صبار حسين خلف221841096044 35  91.57

100 ناجح 95989699100100688علي عبد النبي جبار حمود221841096045 36  98.29

100 ناجح 9094949295100665علي كاتب ثامر حيدر221841096046 37  95.00

99 راسب 67600غغغ86علي محمد داخل راضي221841096047 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي مطشر كولي ناهي221841096048 39  0.00

72 راسب 0غغغغغ50غزوان علي ابراهيم كاظم221841096049 40  0.00

غ راسب 0غغغغ6650كرار شعلن سلمان فرحان221841096051 41  0.00

85 راسب 0غغغغغغكرار علي جوده خليف221841096052 42  0.00

21 راسب 0غغغغ%12%15ليث حميد سلطان علي221841096053 43  0.00

92 راسب 66670غغ8177مؤمل احمد نوري هاشم221841096054 44  0.00

90 راسب 0غغغغغ50مؤمل حسن علي عبد الحسين221841096055 45  0.00

98 راسب 560غغ76غ76مؤمل عبد المير مفتاح كامل221841096056 46  0.00

98 راسب 0غغ50غ6850مؤمل كاظم فوزي عوده221841096057 47  0.00

غ راسب 0غغغغ8193محمد احمد فرحان سكر221841096058 48  0.00

100 راسب 0غ9798908493محمد حسين صعيصع محيسن221841096059 49  0.00

100 راسب 790صفر80857084محمد حيدر حسن جاسم221841096060 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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80 راسب 0غغغ74غ90محمد داخل عبد الكاظم جابر221841096061 51  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد رشيد موسى كايم221841096062 52  0.00

95 ناجح 766681677464523محمد سعد عطا ا هويدي221841096063 53  74.71

97 راسب 0غغغ70غ74محمد ظافر حسين عكاب221841096064 54  0.00

98 راسب 0غ8082غغغمحمد علي انور هاشم صيهود221841096066 55  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى اسعد ثامر جوده221841096068 56  0.00

85 راسب 0غ7074غغ60مرتضى طعمه عطشان جبر221841096069 57  0.00

93 ناجح 725774577675504مسلم خيري صياد قاسم221841096071 58  72.00

93 ناجح 535066626170455مصطفى حليم محسن خلوي221841096072 59  65.00

91 راسب 6825505550500مصطفى حيدر عبد الكريم ذياب221841096073 60  0.00

88 راسب 0غغغغ5450مصطفى عباس عجيل زعل221841096074 61  0.00

97 راسب 0غ747380غ86منتظر سرحان منشد عبد221841096075 62  0.00

92 ناجح 736765626787513منتظر شاكر حنون فهد221841096076 63  73.29

100 راسب 981000غ8790غمنتظر ناجي خليفه عجيل221841096078 64  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر نايف وزير محمد221841096079 65  0.00

72 راسب 0غغغغغ25موسى رياض شريف عذاب221841096081 66  0.00

95 راسب 100820غ919897ياسر باسم محسن جهاد221841096083 67  0.00

المشاركون

67 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

53 14 % 20.90

 50.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

2 

 40.00

5 

2 

10  611 5 7 0 

3 4 9 3 5 0 

 30.00 66.67 81.82 60.00 71.43 0.00
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