
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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 ناجح 505073567973446جعفر صادق شريف زغير221751020008 1  63.71

72 ناجح 555455565050392سجاد جواد كاظم عوده221751020027 2  56.00

87 راسب 0غغغغ5864أحمد ازهر غازي عويد221851020001 3  0.00

85 راسب 5032698154720أحمد قيس جميل فيصل221851020004 4  0.00

50 راسب 0غ705263غغأحمد مازن جبار علي221851020005 5  0.00

83 راسب 0غغغغغغأنمار جبار ماهود جابر221851020008 6  0.00

90 ناجح 508268505050440جعفر أحمد نعمه جبر221851020012 7  62.86

غ راسب 0غغغغ90غحسين حازم ستار عبد221851020016 8  0.00

86 راسب 89500%55718912حسين داخل علي حسين221851020017 9  0.00

83 راسب 5029675058500حسين سعود كاطع وراد221851020019 10  0.00

78 راسب 0غغغغ5053حيدر احمد حمادي محيسن221851020024 11  0.00

50 راسب 0غغغغغ50رزاق جاسم رسن لفته221851020026 12  0.00

94 ناجح 775580635167487رشيد جاسم حميد فلك221851020027 13  69.57

83 راسب 540غ7750غ73زيد احسان علي حسين221851020029 14  0.00

73 راسب 55500غ55غغسجاد حبيب شراد وني221851020032 15  0.00

89 راسب 500غغ61غ50سجاد دخيل مرعيد زويد221851020033 16  0.00

81 راسب 51615051500%13سجاد فلح خضير علي221851020037 17  0.00

98 ناجح 809292937976610سلم وحيد جريو لفته221851020038 18  87.14

90 راسب 5026775150710عباس احمد كاصد ناجي221851020040 19  0.00

91 راسب 0غ656750صفرغعباس شاكر شدهان عبود221851020042 20  0.00

88 ناجح 515680787560488عباس كطران زنجار ماجد221851020045 21  69.71

79 راسب 5058503854500عباس ياسر حسين غالب221851020046 22  0.00

75 راسب 6535755764700عبد القادر سالم عكله عيدان221851020047 23  0.00

98 راسب 0غغ72727862عدنان قاسم عبد جاسم221851020048 24  0.00

100 راسب 5050693756500علي حيدر صادق نجم221851020050 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 الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

020رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 ناجح 655562505950431علي عويد كاظم عوده221851020054 26  61.57

92 ناجح 736297828383572كرار ناصر حسين علي221851020058 27  81.71

91 راسب 50280%9015غغليث علء حسن تايه221851020060 28  0.00

78 راسب 0غغغ51غغمختار فاهم ثجيل عريف221851020065 29  0.00

98 ناجح 788995779694627مسلم غانم صبح يرغ221851020067 30  89.57

93 راسب 5242633958600مصطفى سلمان شنان حسين221851020068 31  0.00

94 راسب 6441767674630مصطفى عباس داشر حسين221851020069 32  0.00

97 ناجح 657993727290568مهند جلب سالم مجيبر221851020074 33  81.14

97 ناجح 625774636072485موسى كاظم غافل عطيه221851020075 34  69.29

المشاركون

34 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 11 % 32.35

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 75.00

4 

3 
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 22.22 100.00 44.44 100.00 75.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


