
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 الفجر  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

50 راسب 210ثمان50525450احمد جليل جبار صبح221751031005 1  0.00

70 ناجح 665052686050416احمد سامي شيحان هريس221751031009 2  59.43

65 راسب 5057553550510حسين كريم جدوع راشد221751031021 3  0.00

75 راسب 500غغ535158رحمن شمخي جبر عاشور221751031028 4  0.00

62 راسب 7267623050650صادق ناصر عبد الحسين بدر221751031039 5  0.00

89 راسب 5050683974720مصطفى انور مصطاح صكبان221751031081 6  0.00

84 ناجح 666050575074441ابراهيم عناد رياح سعدون221851031001 7  63.00

74 راسب 5524505038590جلل مظلوم مرواح حمود221851031005 8  0.00

96 ناجح 596675556566482حسن علي جبير حسين221851031006 9  68.86

90 راسب 6237563227500حسن علي وهب كزار221851031007 10  0.00

91 ناجح 645992666170503حسن نصار احمد عباس221851031008 11  71.86

94 ناجح 717883717879554حسين ابراهيم لهمود حافظ221851031009 12  79.14

84 راسب 500غ57505650حسين عادل ساجت راهي221851031011 13  0.00

97 ناجح 676160507462471حسين عدنان خضير هبوب221851031012 14  67.29

88 راسب 370غ5927غ38حسين علي وهب كزار221851031013 15  0.00

91 راسب 0غغغ66غ56حسين مدير جواد كاظم221851031014 16  0.00

96 ناجح 625061505058427حيدر حميد فليح حسن221851031016 17  61.00

88 راسب 510غغ97غ74داخل يوسف جاسم مطشر221851031017 18  0.00

92 ناجح 7781100878471592دحام سعدون مكطاع عرار221851031018 19  84.57

95 ناجح 909397929397657رياض محي ثجيل بطي221851031021 20  93.86

82 راسب 5032552527500سجاد حميد نحوي حامد221851031022 21  0.00

89 ناجح 615682535167459سجاد فائق بردان بشير221851031024 22  65.57

69 راسب 0غغغغغ51سيف عبد الحسين مزهر مشكور221851031025 23  0.00

86 راسب 623327230%6118شهيد جبار سلمان مطشر221851031026 24  0.00

93 راسب 7669843439710صادق عوده فليح ضعيف221851031027 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 الفجر  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 ناجح 708186525675514عباس اغريب شويل نهاب221851031030 26  73.43

74 راسب 0غغغ61غ59عباس رمضان صالح حنتوش221851031031 27  0.00

82 راسب 0غغغغ50غعباس يوسف عباس ناحي221851031033 28  0.00

85 راسب 0غ705655غ68عبد الرحمن رائد عبد الرحمن فليح221851031035 29  0.00

84 راسب 500غغ52غ60علي ادريس عبد الواحد علي221851031036 30  0.00

79 ناجح 528374505753448علي حيدر علي لطيف221851031039 31  64.00

88 ناجح 706370505769467علي زامل نحوي حامد221851031040 32  66.71

78 راسب 5950506825590علي عادل ساجت راهي221851031044 33  0.00

89 ناجح 757085575065491علي عادل مصطاح صكبان221851031045 34  70.14

85 راسب 6154806536560علي عراك ترتيب موازي221851031046 35  0.00

86 راسب 500غ58505050كرار عبد المير مفتن صالح221851031049 36  0.00

83 ناجح 645464505055420كريم سالم كريم محسن221851031050 37  60.00

82 راسب 5058655035610كريم عذاب طرار مطير221851031051 38  0.00

88 ناجح 636868667676505محمد حبيب شلكام بلهود221851031053 39  72.14

82 ناجح 786885715459497محمد كاطع رهيف راهي221851031054 40  71.00

92 ناجح 817871575674509محمد مهدي اشناوه منشد221851031055 41  72.71

81 ناجح 637158535069445مرتضى حميد راهي عجيمي221851031057 42  63.57

60 راسب 0غغغغغغمرتضى عزيز عاجل كريدي221851031058 43  0.00

82 راسب 5955690غ5552منتظر جبار حسوني عجه221851031061 44  0.00

80 راسب 0غغغغغغمنتظر هادي كاظم عيدان221851031062 45  0.00

95 ناجح 716478507672506ميثم اسماعيل شاكر سلمان221851031065 46  72.29

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 :3
ذي قار

اعدادية الفجر  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

26 20 % 43.48

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 50.00

2 

1 

9  416 17 4 0 

5 4 11 9 2 0 

 55.56 100.00 68.75 52.94 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


