
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 الخوارزمي للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

009رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 500غغ685168حسين عواد فرهود جلود221751009017 1  0.00

86 راسب 5636715250500علي احمد جاسم محمد221751009032 2  0.00

72 راسب 50500%57616517مرتضى حميد شمخي كعيد221751009056 3  0.00

80 راسب 420%19%50505017ابراهيم عبد ا عبد الجليل عبد الكريم221851009002 4  0.00

94 ناجح 779394908892628احمد رزاق محمد حسين221851009004 5  89.71

89 راسب 6950712634520احمد شهاب شاكر عواد221851009005 6  0.00

66 راسب 0غغغغغغاحمد صلح شريف عطشان221851009006 7  0.00

82 راسب 0غغغ625468احمد عبد المير هاشم طلب221851009007 8  0.00

غ راسب 0غغ83غ69غجعفر كريم رسول عكيب221851009009 9  0.00

87 راسب 6268917634750حسين رزاق كسار هاشم221851009011 10  0.00

97 راسب 7540763938620حسين علء موسى زبون221851009012 11  0.00

74 راسب 61697550560غحيدر يسر عكاب محيسن221851009015 12  0.00

77 راسب 5763683929500سجاد علي محسن نعيمه221851009016 13  0.00

76 راسب 500%5050532818سجاد علي ياسين ناهي221851009017 14  0.00

82 راسب 50530غغغ60سعد فاهم مسير حمود221851009018 15  0.00

74 راسب 5750714241590سيف علي عليل عناد221851009020 16  0.00

79 راسب 0غغغ556467طيف باسم جبير صالح221851009022 17  0.00

72 راسب 0غغغغغ50عباس علي ذياب طارش221851009023 18  0.00

91 راسب 500غغ536157عزيز فرج عزير عبيد221851009025 19  0.00

98 ناجح 9089100819697651علي الكبر ضياء يحيى طالب221851009027 20  93.00

82 ناجح 606973525750443علي حسين مسلم علي221851009028 21  63.29

غ راسب 0غغغغغغعلي حميد محسن دويش221851009029 22  0.00

94 ناجح 689196506279540علي خالد ضمد عبد221851009030 23  77.14

97 راسب 710غغغ61غعلي ريسان عليل عناد221851009031 24  0.00

80 راسب 500ثمان50286450علي كاظم جواد كاظم221851009033 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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62 راسب 0%19سبع%50223013علي ناظم لويز مخيلف221851009034 26  0.00

86 راسب 0غ71غ648875علي نعيم شذر عبد221851009035 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي يحيى جواد كاظم221851009036 28  0.00

67 راسب 0غغغ605050كرار عبد الحسين صكبان محل221851009038 29  0.00

86 راسب 0غغ50غ7967كريم هادي حسين وداي221851009040 30  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل عادل قيس جازع221851009041 31  0.00

86 راسب 580غغ67غ62مجتبى جبار حسين علي221851009042 32  0.00

81 راسب 0غغغ595750مجتبى قاسم كاطع ثامر221851009043 33  0.00

83 راسب 5831645161500محمد جواد كاظم صولغ221851009044 34  0.00

50 راسب 0غغغغغغمحمد حبيب هاشم مصحب221851009045 35  0.00

63 راسب 0غغغغغغمحمد حسين علي حسين منصور221851009046 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد حميد جبر حسن221851009047 37  0.00

84 راسب 6979713261600محمد صباح ثعبان مانع221851009049 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد عبود رزيج شذر221851009051 39  0.00

57 راسب 0غغغ55غ50محمد علي عبد المحسن رداد221851009052 40  0.00

70 راسب 0%11%17صفر505050محمد غسان فريد حسن221851009054 41  0.00

72 راسب 2769507136550محمود ثائر جواد كاظم221851009057 42  0.00

92 ناجح 678279515455480مصطفى احمد ثامر فاضل221851009060 43  68.57

69 راسب 0غغغغغ50منتظر عبد الحسن حاجم حماس221851009065 44  0.00

69 راسب 0غغغ565252منتظر مهدي دوخي رهيف221851009066 45  0.00

92 ناجح 578180826378533يوسف حسن خلف طعمه221851009069 46  76.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

40 6 % 13.04

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 50.00

2 

1 

5  713 15 9 0 

1 6 4 4 6 0 

 20.00 85.71 30.77 26.67 66.67 0.00
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