
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 جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 57650صفر818288اثير كاظم دخيني نايف221841382001 1  0.00

89 راسب 0غغغ50غ55احمد سالم دنيف شريف221841382002 2  0.00

100 ناجح 9292100819796658احمد شاكر علي حسين221841382003 3  94.00

99 راسب 88746884830غاحمد عاصي نعيم دفار221841382004 4  0.00

89 راسب 0غغغغ5650احمد كريم حلو صحن221841382005 5  0.00

80 راسب 0غغغغغغامير باسم هاشم غضيب221841382006 6  0.00

77 راسب 0غغغغغ54امير كاظم جبر صبيح221841382007 7  0.00

97 راسب 5680763037620حبيب عبد الهادي حبيب زغير221841382009 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن جبار كاظم محيسن221841382010 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن عواد امويش خضر221841382011 10  0.00

59 راسب 0غغغغغ%17حسين خالد رحيم بطي221841382012 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين شاكر جهيد بدر221841382013 12  0.00

80 راسب 0غغغ50غ50حسين شوين حزوار مهدي221841382014 13  0.00

50 راسب 0غغغغ50غحسين صاحب رزيج سالم221841382015 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي حميد كاظم221841382016 15  0.00

74 راسب 330%2932373719حيدر حميد صالح فشاخ221841382017 16  0.00

85 راسب 380صفر52625350حيدر داشر ريمان محمد221841382018 17  0.00

77 راسب 5050523140270حيدر ضياء اسماعيل عباس221841382019 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر محسن زاير علي221841382020 19  0.00

99 ناجح 837777869783602رسول نعيم لبيس محيل221841382021 20  86.00

95 راسب 5955523423210زين العابدين قاسم رزيج سالم221841382022 21  0.00

98 راسب 643050620%6615سالم مالح عوده سنيه221841382023 22  0.00

88 ناجح 769375556850505سجاد باسم حميد صالح221841382024 23  72.14

55 راسب 0غغغ50غغسجاد حسين خضر حميد221841382025 24  0.00

97 ناجح 898681527590570سجاد صباح علي حسين221841382026 25  81.43

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 جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 ناجح 596561505550420سجاد صلح حسن فنجان221841382027 26  60.00

99 ناجح 788693577556544سجاد ناصر حسين حميد221841382028 27  77.71

غ راسب 0غغغغغغسلمان حسن علي سلمان221841382030 28  0.00

81 راسب 0غغغغغ50صادق حسين كاظم صكر221841382032 29  0.00

73 راسب 0غ62غ50غ56عباس جبل مطرود صحن221841382033 30  0.00

79 راسب 0غغغغغغعباس عبد مسير سديري221841382034 31  0.00

95 ناجح 909673967978607عباس عماد بادي حذيه221841382035 32  86.71

99 ناجح 8396871009088643عبد ا احمد علي مشعل221841382036 33  91.86

93 ناجح 525058635357426علي عبد الكاظم بديوي مطير221841382038 34  60.86

96 ناجح 899792919696657علي هادي عبد الكاظم مزبان221841382040 35  93.86

79 راسب 360صفر57555836علي هادي عبد شنين221841382041 36  0.00

74 راسب 260عشرثمانتسع%3219فاخر سمير نعيم هويدي221841382042 37  0.00

94 ناجح 797984808075571كرار حمد جاسم محمد221841382043 38  81.57

87 راسب 0غ51غ52غ50كرار رحيم شيال داخل221841382044 39  0.00

81 راسب 0غغغغغغكرار طالب محسن خلف221841382045 40  0.00

66 راسب 0غغغغغغكرار علي سالم عباس221841382046 41  0.00

71 راسب 5025332839500كرار مزعل ليذ حسن221841382047 42  0.00

99 راسب 967672870صفر81كرار يوسف فليح حسن221841382048 43  0.00

100 ناجح 595085597158482كريم مالح عوده سنيه221841382049 44  68.86

غ راسب 0غغغ84غ63محمد بدين ربيع عويد221841382052 45  0.00

99 راسب 0غ7296796479محمد سلوان رحيم جابر221841382053 46  0.00

89 راسب 66500غغ8555محمد علي طلوكي محمد221841382054 47  0.00

81 راسب 0غ50غغغغمحمد علي عزيز كاطع221841382055 48  0.00

70 راسب 0غغغغغغمحمد عمران عيسى عطيه221841382056 49  0.00

95 ناجح 577482557160494محمد مبارك جخري ساجت221841382057 50  70.57

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 :3
ذي قار

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 0غغغ80غ54محمود حصيل كاظم محمد221841382058 51  0.00

87 راسب 0غغ7079غ73مرتضى رحيم زغير فرحان221841382059 52  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى شمخي جبر علوي221841382060 53  0.00

97 ناجح 776570596966503مرتضى كاظم جبار عبد الساده221841382061 54  71.86

96 ناجح 809482787873581منتظر احسان طه زغير221841382064 55  83.00

85 راسب 5050505250410مهيمن خالد بحر حسن221841382065 56  0.00

84 راسب 500غغغغغولء عبد ا جوار شبيب221841382067 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

42 15 % 26.32

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

3 

0 

7  925 10 12 0 

2 6 16 2 5 0 

 28.57 66.67 64.00 20.00 41.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


