
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية اليرموك للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 ناجح 565054505160400ياسر عمار جبار حسن221751004065 1  57.14

78 راسب 5054362824310احمد خالد صيوان لفتة221851004002 2  0.00

97 ناجح 747479685352497احمد رحيم عبد حمادي221851004003 3  71.00

86 ناجح 586356757355466احمد زيدان خلف عبد221851004004 4  66.57

86 ناجح 587979776165505احمد عبد الواحد اسود ملوح221851004005 5  72.14

81 راسب 0غغغغ6769احمد عزيز عبد جرمد221851004006 6  0.00

90 ناجح 577261675062459احمد غالب صالح طويش221851004007 7  65.57

80 راسب 0غغصفر505053اسعد هلل لفلوف خليف221851004009 8  0.00

90 ناجح 625268506058440امير جبار نعيم جابر221851004011 9  62.86

87 راسب 0غ7261637076حسين رحيم راضي سفيح221851004014 10  0.00

81 راسب 0غ6562613256حسين صالح محسن محمد221851004015 11  0.00

91 راسب 630غغ84غغحسين علي كمر عواد221851004017 12  0.00

72 راسب 0غغغ71غ57حسين علي ناصر حسن221851004018 13  0.00

81 راسب 6637727272660حمزة حسن خليف محيسن221851004021 14  0.00

86 ناجح 785085747171515حيدر محمد عكلة فرحان221851004022 15  73.57

89 ناجح 575062505050408حيدر يعقوب حسن كماز221851004023 16  58.29

86 راسب 0غ6081783151سجاد حسين جحيل شلكة221851004026 17  0.00

73 راسب 210%5924503313سجاد فليح حسن دخيل221851004031 18  0.00

89 ناجح 545054505354404سيف فلح حسن عزيز221851004034 19  57.71

73 راسب 5650743933420صادق جعفر محسن حريب221851004035 20  0.00

85 ناجح 699178657358519عبد العزيز سعدون جبر عكل221851004040 21  74.14

55 راسب 0غغغغ5062علي الحق نبيل جواد كاظم221851004041 22  0.00

66 راسب 0غغغ506650علي السجاد عماد سهيل خضير221851004042 23  0.00

94 راسب 6387835037630علي كريم برزان عجيل221851004046 24  0.00

93 راسب 5464704150360علي محمد حردان سوادي221851004047 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية اليرموك للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

004رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 71795027380غعلي نعمة حمود محسن221851004048 26  0.00

91 ناجح 677571776556502علي هاشم موتان هليل221851004049 27  71.71

82 راسب 63646061500غمحمد الجواد رياض نجم عنتر221851004052 28  0.00

84 راسب 58685061500غمحمد باقر حسن دخن رهش221851004053 29  0.00

84 ناجح 667266505056444محمد عبد المير صكر عباس221851004054 30  63.43

94 راسب 5525636756410محمد عبد ا عودة محيي221851004055 31  0.00

78 راسب 500غغ506051محمد فراس ريسان موسى221851004056 32  0.00

83 راسب 5572685023500مصطفى خضر حسين جبر221851004059 33  0.00

85 راسب 0غغ63505255مصطفى عقيل جواد كاظم221851004060 34  0.00

92 ناجح 715678646274497منير علي غدير شريف221851004063 35  71.00

79 راسب 510غغ5069غهيف ستار زغير كمير221851004067 36  0.00

المشاركون
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نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 13 % 36.11

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 100.00

9 

9 

5  211 11 11 0 

2 1 4 5 5 0 

 40.00 50.00 36.36 45.45 45.45 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


