
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 الطهار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

92 ناجح 626054685862456احمد ستار محمد صافي221851034001 1  65.14

غ راسب 0غغغ5050غاحمد شاكر جسب تقي221851034003 2  0.00

89 ناجح 656183535079480احمد فرهود كتاب مجبل221851034006 3  68.57

92 ناجح 666379565250458اركان فيصل سحيب جحش221851034007 4  65.43

82 راسب 0غغغ61غ65باسم راضي حسين علوي221851034010 5  0.00

85 ناجح 565052505058401جراح جميل ثجيل كريم221851034012 6  57.29

73 راسب 5050503950410جعفر احمد فرحان عذاب221851034013 7  0.00

91 راسب 53560غ775574حسن حميد عكلة هداوي221851034014 8  0.00

76 راسب 6128572250500حسين حسن جابر عبد221851034017 9  0.00

79 راسب 0غغغ565052حسين حنون سلمان راضي221851034018 10  0.00

89 ناجح 766382505181492حسين علي خضر عبد221851034019 11  70.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين علي زعيزع لفتة221851034020 12  0.00

93 ناجح 908688988682623حسين فالح عبار كعيد221851034022 13  89.00

92 ناجح 766386655669507راهي سهل عودة عبد ا221851034026 14  72.43

62 راسب 0غغغغغ55سعد علي ثامر عبد الحسين221851034030 15  0.00

76 راسب 0غغغ56غ50سلم حران غضبان محمد221851034031 16  0.00

81 ناجح 605968535059430سلم علي حسين مطير221851034032 17  61.43

86 راسب 0غ826154غ66سيف ماهر محسن كزار221851034033 18  0.00

96 ناجح 575083507979494صادق هاشم عصواد جبر221851034034 19  70.57

72 راسب 6350502930380صباح حسن جاسم محمد221851034035 20  0.00

81 راسب 6237512450370ضياء جمال شتام كتاب221851034036 21  0.00

81 راسب 7071753756500ضياء عماد حميد جاسم221851034037 22  0.00

75 راسب 5922552050500عامر ريسان فزع دهلة221851034038 23  0.00

86 راسب 0غغغ585054عباس عظيم ثجيل جاسم221851034040 24  0.00

86 راسب 500غغغغ62عباس فاضل جبار صاحي221851034041 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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86 راسب 6764662730570عبد ا عبد العباس علي محمد221851034042 26  0.00

68 راسب 0غغغ60غ55عبد الهادي حميد خضير لفتة221851034044 27  0.00

غ راسب 0غغغغ5620عقيل اياد عبد صكر221851034045 28  0.00

83 ناجح 676455536250434علي حميد خليف رحيمة221851034047 29  62.00

87 ناجح 715390767165513غزوان ابراهيم جابر حسين221851034050 30  73.29

89 ناجح 647083668487543فهد رشيد حمادي سفاح221851034052 31  77.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار صادق كاظم خضير221851034055 32  0.00

91 ناجح 797180686879536مؤمل حسن رفاك حاجم221851034057 33  76.57

85 ناجح 736475897167524محسن رزاق عطيوي خليف221851034058 34  74.86

79 ناجح 857072908892576محمد شاكر خضير عباس221851034059 35  82.29

90 ناجح 806582845472527محمد عبد الحسن فليح حسن221851034060 36  75.29

89 راسب 0غ50غ735369محمد علي حواس كريم221851034061 37  0.00

85 راسب 7369798389400محمد فالح عصواد جبر221851034062 38  0.00

89 ناجح 716078745672500محمد فرهود كتاب مجبل221851034063 39  71.43

83 راسب 6550793850590مصطفى محمد حسين محمد221851034066 40  0.00

85 راسب 0غ55غ685078مهند ستار خليف غياض221851034067 41  0.00

87 راسب 60840غ92غ65مهند عبادي علي حميدي221851034068 42  0.00

90 ناجح 735081906178523نافع عمير فرحان حمود221851034071 43  74.71

85 راسب 0غغغ60غ62هادي رشيد هاشم شمر221851034072 44  0.00

82 ناجح 717481546360485ولء كريم عطية راشد221851034073 45  69.29

88 ناجح 756388716458507يوسف عناد حمود عكار221851034075 46  72.43
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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 الطهار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

034رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

46 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

26 20 % 43.48

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

1 

1 

8  216 6 20 0 

4 2 8 4 16 0 

 50.00 100.00 50.00 66.67 80.00 0.00
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