
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 كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

69 راسب 5151606250310احمد عادل غربول فرعون221751036006 1  0.00

85 ناجح 505059605065419علي باسم خلف لفتة221751036047 2  59.86

75 راسب 6529925059690ابراهيم خليل يسر جناح221851036002 3  0.00

81 ناجح 755068778671508اثير معيوف حاجم جابر221851036003 4  72.57

71 راسب 5071554053520احمد حسن عطشان مجيد221851036004 5  0.00

67 راسب 50500%6618غ55احمد علي حسن عطية221851036005 6  0.00

67 راسب 815364600غغاحمد مرتضى احمد مهدي221851036006 7  0.00

81 راسب 0غ75غغ7980ازهر ناجي عبد الحسين ناصر221851036007 8  0.00

65 راسب 0غ50غ57غغالحسن رزاق عبد علي خلف221851036008 9  0.00

87 راسب 0غ5658غ6966امجد صباح محمد منصور221851036010 10  0.00

غ راسب 0غغغغغ51امير عبد المنعم ضهد جخير221851036011 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغامين شعلن شريف كركوش221851036012 12  0.00

84 ناجح 737878696077519امين غسان محمد قاسم221851036013 13  74.14

88 ناجح 775087756570512بدر عبد الكريم جلود بدر221851036015 14  73.14

82 راسب 5936805066870جاسم وليد ماجد جاسم221851036016 15  0.00

غ راسب 0غغ74غ74غحسن عبد اللطيف فاخر عوده221851036018 16  0.00

79 راسب 590غغ506667حسن فراس اشريف عبد ا221851036019 17  0.00

83 راسب 50520صفر535071حسين احمد شعلن يسر221851036021 18  0.00

65 راسب 500غغ6250غحسين ستار جبار بطاح221851036022 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عبد الهادي دنوف عبود221851036023 20  0.00

87 راسب 5085643050590حسين علي حسين علي221851036024 21  0.00

74 راسب 5067683650500حسين كاظم حامد عطشان221851036025 22  0.00

92 ناجح 897198909995634حيدر حازم ذهب شري221851036026 23  90.57

88 ناجح 625054556050419حيدر حبيب خلف جاسم221851036027 24  59.86

91 راسب 836554600غ72حيدر حمزه نوري عطشان221851036028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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80 راسب 0غ50غ50غ53حيدر نعمه محسن جبر221851036030 26  0.00

94 راسب 580غ6865غ57رحمن مراد كاظم دعيم221851036032 27  0.00

85 راسب 56560غغغ68صادق جعفر جمعه حنيحن221851036036 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغصفاء حسين رهيف كاطع221851036037 29  0.00

88 ناجح 588669505152454ضياء مهدي جنجون عبد الحسن221851036039 30  64.86

88 ناجح 696676505050449ضياء وليد خيون زاجي221851036040 31  64.14

91 راسب 0غغغغغ55طيب منذر محمد حسن221851036041 32  0.00

86 راسب 0غغغ55غ58عباس جياد جوده حسين221851036042 33  0.00

89 ناجح 926681787891575عباس عبد ياسر عليوي221851036043 34  82.14

87 راسب 52500غ556050عباس كريم حاتم حسن221851036045 35  0.00

75 راسب 500غ505050غعباس نعيم كريم نعيمه221851036048 36  0.00

65 راسب 0غغغ62غغعبد الرحمن سلم علي ناصر221851036050 37  0.00

89 راسب 3632735762650عبد ا ازهر عبد الرحمن صالح221851036051 38  0.00

64 راسب 0غغ50605250علي احمد حيال يازع221851036053 39  0.00

55 راسب 3454505650610علي حسين علي جعاز221851036055 40  0.00

53 راسب 0غغ50غ50غعلي حميد فاخر عوده221851036056 41  0.00

70 راسب 0غغ6656غ53علي خالد ناصر دايش221851036057 42  0.00

69 راسب 0غغ595250غعلي عاشور حسين والي221851036059 43  0.00

86 ناجح 829299877088604علي عبد النبي مريهج خنجر221851036060 44  86.29

72 راسب 0غغغ81غ57علي قحطان رزاق سلمان221851036061 45  0.00

81 راسب 5325652735500علي مالك جعفر شلكة221851036062 46  0.00

غ راسب 0غغغ60غغفاضل حامد عبيد حسن221851036064 47  0.00

غ راسب 0غغغ62غغفرج لفته فري شذر221851036065 48  0.00

71 راسب 5026575041500قتيبة وليد وارد حاتم221851036066 49  0.00

81 ناجح 685978505054440كرار حنين ماهود حنيش221851036067 50  62.86
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غ راسب 0غغغغغغمؤمل شعلن شريف كركوش221851036068 51  0.00

63 راسب 0غغغغغغمؤمل محمد هادي محمد221851036069 52  0.00

63 راسب 0غغغ50غ50محسن علوي جاسم عصاد221851036070 53  0.00

75 راسب 5251613655600محمد احمد طالب حميدي221851036071 54  0.00

69 راسب 500غغ57غ50محمد رسول علوان حسين221851036073 55  0.00

72 راسب 0غغغ60غ56محمد عبد العباس كوكز عبد ا221851036075 56  0.00

78 راسب 700غغ87غ73محمد يوسف صكبان بعنون221851036077 57  0.00

غ راسب 0غغغ50غغمصطفى رياض حامد عطشان221851036079 58  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى قحطان عدنان ضيغم221851036081 59  0.00

66 راسب 0غغغغغغمصطفى ميثاق عزيز مشكور221851036083 60  0.00

76 راسب 0غغغغ5056منتظر ادريس حميد مدك221851036084 61  0.00

61 راسب 0غغغغغغمنتظر جبار حسن كزار221851036085 62  0.00

75 راسب 500غ59غ5021نور الدين شاكر عبد حسن221851036087 63  0.00

71 ناجح 545155565975421نوفل حيدر احمد عبيد221851036088 64  60.14

85 راسب 0%502470242117وائل حسن عبد صلل221851036090 65  0.00

المشاركون

65 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

53 12 % 18.46

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 33.33

3 

1 

12  318 11 6 0 

5 3 10 8 5 0 

 41.67 100.00 55.56 72.73 83.33 0.00
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