
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 السلم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

013رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 5350665026500سجاد حيدر جاسم علي221751013033 1  0.00

84 ناجح 505052505050386سجاد قاسم جبر فجر221751013034 2  55.14

76 راسب 5467602650500عمار فاضل حسن علي221751013064 3  0.00

غ راسب 0غغغ69غغاحمد حسني عناد مهاوش221851013001 4  0.00

90 راسب 5757633632310احمد عبد الحسين جبر ثامر221851013002 5  0.00

89 ناجح 555181736478491احمد علوان عبد جخيور221851013003 6  70.14

غ راسب 0غغغغغغاحمد فهد قاسم لفته221851013004 7  0.00

90 راسب 62750غ87غغامجد جاسم كاظم حيدر221851013007 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغامجد سمير ثجيل جمعه221851013008 9  0.00

95 راسب 0غ59غغ50غامجد صبري عزيز منشد221851013009 10  0.00

82 راسب 0غغغ505068باقر شعلن وهام مونس221851013011 11  0.00

86 راسب 0غغغ52غ66جلل علي عبد جاسم221851013015 12  0.00

82 راسب 5050590غغ73جهاد شنان فياض عبيد221851013016 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن جميل وهيب سهر221851013019 14  0.00

79 راسب 68740غ775061حسن ستار جبار لطيف221851013020 15  0.00

90 راسب 6742755050540حسن عفلوك داغر منحوش221851013021 16  0.00

95 ناجح 655675655062468حسن علي ثجيل منجل221851013023 17  66.86

80 راسب 0غغ%50505318حسن كريم ياسر ثابت221851013024 18  0.00

97 ناجح 858185788688600حسن وهيب عبد مزعل221851013025 19  85.71

80 راسب 0غ50غ556152حسنين سلمان طالب عجلن221851013026 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جبار سريح نويف221851013027 21  0.00

85 راسب 0غغغغغغحسين ستار سعدون عوده221851013030 22  0.00

96 ناجح 757388918374580حسين صابر مطر عبد221851013031 23  82.86

90 راسب 500غغ71غ59حسين علء عبد ا صيوان221851013033 24  0.00

94 ناجح 697296696268530حسين علي محيسن جوده221851013035 25  75.71

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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التطبيقي

غ راسب 0غصفر97غغغحسين محمد كامل لهمود221851013036 26  0.00

82 راسب 5359544225520حيدر علي ياسر نور221851013037 27  0.00

87 راسب 5050532120330حيدر ناصر فيصل جابر221851013039 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغخير ا محمد عكله سرهيد221851013040 29  0.00

92 ناجح 648063765676507رضا طلب ناصر حسين221851013042 30  72.43

78 راسب 37500%58605015زين العابدين جبار خضير حميدي221851013043 31  0.00

74 راسب 0غغغ505050سجاد عباس عبد منخي221851013048 32  0.00

86 ناجح 685682505163456سلم فنجان عبد مذكور221851013049 33  65.14

91 ناجح 717974606667508سيف الدين جبار نعمه كريم221851013050 34  72.57

83 راسب 5022575035500صادق بدر حمود حسين221851013051 35  0.00

97 راسب 0غغ8438غ90عباس جاسم جثير عودة221851013053 36  0.00

97 ناجح 878197899294637عباس عبد الكريم مالح خياله221851013054 37  91.00

91 راسب 500غغ5074غعباس هاشم جاسم معادي221851013055 38  0.00

83 ناجح 666260616070462علي اسعد خالد حسن221851013057 39  66.00

92 راسب 500غغغغ52علي جبار حسن غصاب221851013059 40  0.00

93 ناجح 838687857969582علي جعفر حميد مزهر221851013060 41  83.14

94 راسب 6550570غغ78علي حمد ابو شخيره محمد221851013061 42  0.00

78 راسب 0غغغغغ50علي حميد ناصر عبد الحسن221851013062 43  0.00

87 راسب 5020306741500علي سالم عجمي مغامس221851013063 44  0.00

79 راسب 0%2017%4019%3814علي عادل غازي جازع221851013064 45  0.00

81 راسب 5059675242710علي عبد الحسن محمد جاسم221851013065 46  0.00

84 راسب 520غغ637056علي عبد الكاظم كاظم ذرب221851013066 47  0.00

83 راسب 0غغغ55غ58علي مبارك صالح زايد221851013071 48  0.00

77 راسب 6335596536500علي مهدي صاحب ناصر221851013072 49  0.00

غ راسب 7584809978730علي هادي عبد الحسين صعيع221851013073 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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89 راسب 53500غ597268علي هادي كامل والي221851013074 51  0.00

غ راسب 0غغغغ60غعلي ياسر عطب عواد221851013075 52  0.00

80 راسب 0غغغ61غ53قاسم فوزي حميد خفي221851013077 53  0.00

77 راسب 0غغغ51غ51كاظم ماجد كاظم عاجل221851013079 54  0.00

86 راسب 0غغغ58غ50كرار عبد الكاظم محمد ضفير221851013080 55  0.00

84 ناجح 595158605454420كرار ناجي عبد ا عليوي221851013081 56  60.00

98 ناجح 799692878090622مؤمل عقيل نعمه عزوز221851013083 57  88.86

غ راسب 0غغ64غغغمحمد جميل طلب ناصر221851013085 58  0.00

88 راسب 0غغ50505550محمد حسين محمد مرواح221851013086 59  0.00

91 راسب 7065812236620محمد حيدر كاظم ثامر221851013087 60  0.00

غ راسب 0غغ79غ77غمحمد خضير جخم عبيد221851013088 61  0.00

88 ناجح 656493505067477محمد عايد طلل عزوز221851013090 62  68.14

70 راسب 0غغغ52غغمحمد كاظم عباس جودة221851013092 63  0.00

90 راسب 0غغ7150غ53محمد ناضل عبد الكاظم خيون221851013094 64  0.00

غ راسب 0غغغغ5095محمد هادي كاصد شياع221851013095 65  0.00

98 ناجح 828698949481633مرتضى رحيم محمد سلمان221851013096 66  90.43

73 راسب 500غ53غ5061مرتضى قاسم محمد مرواح221851013097 67  0.00

91 ناجح 706864505464461مرتضى مهند دنون صافي221851013098 68  65.86

78 راسب 6350543124350مقداد نجيب باهض عوده221851013101 69  0.00

83 ناجح 785072505251436منتظر عبد الحسن جبار سبهان221851013102 70  62.29

80 راسب 0غغغغغ50منتظر موسى حسن حسين221851013104 71  0.00

95 راسب 570صفر57565050مهند قاسم فرهود صكر221851013105 72  0.00

99 ناجح 828883979391633نور محمد ضايف سعود221851013106 73  90.43

80 راسب 50500غغ5557هاني رحيم خلف سفيح221851013107 74  0.00

84 راسب 0غغغ55غ51هشام جبار حمود كامل221851013108 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المشاركون

75 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

56 19 % 25.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 87.50

8 

7 

7  817 20 12 0 

2 6 8 7 8 0 

 28.57 75.00 47.06 35.00 66.67 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


