
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 الجزائر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

89 راسب 6633575050560حسين كامل خيون مطير221751042019 1  0.00

85 راسب 5820755050530كرار سمير عبد الحسين طليب221751042044 2  0.00

81 ناجح 615365595150420محمد مطر دنين فرحان221751042049 3  60.00

92 راسب 560غغ545062احمد جلل عبوده مايع221851042002 4  0.00

87 راسب 5660715050300احمد عبد النبي خلف سلمان221851042004 5  0.00

67 راسب 0غغغ50غغاحمد علي محسن حميد221851042006 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغامجد حسن جاسم بشاره221851042008 7  0.00

95 راسب 0غغ79غ7466امجد كاظم فرج خير ا221851042009 8  0.00

100 راسب 27969893960صفرباقر سمير عبد الحسين طليب221851042010 9  0.00

85 راسب 5025846157600حسن جبار ياسر شنيور221851042012 10  0.00

95 ناجح 656879676376513حسن طالب محمد جويسم221851042013 11  73.29

82 راسب 50290%40257717حسن عبد القادر عبد المام مروح221851042014 12  0.00

93 راسب 502450530%5119حسن عبد الواحد صاحب ريحان221851042015 13  0.00

81 راسب 0غغغ55غغحسين بدر صابر ابراهيم221851042016 14  0.00

92 راسب 5234877670610حسين خلف عبد الحسين طليب221851042018 15  0.00

85 راسب 0غغغ81غ51حسين شاكر عباس نعيم221851042019 16  0.00

88 ناجح 605075515053427حسين علي كاظم جميعي221851042020 17  61.00

90 راسب 5038605050360حسين كامل ثجيل علي221851042022 18  0.00

81 راسب 5021685132500حسين محمد شنين عماره221851042023 19  0.00

79 راسب 775050500%5716حسين وحيد علوان صياح221851042024 20  0.00

100 ناجح 82891009293100656حيدر جلل فالح كاظم221851042026 21  93.71

98 ناجح 787594978688616حيدر شهيد خضير عبد العباس221851042029 22  88.00

94 ناجح 776981506392526حيدر فارس جابر صولغ221851042030 23  75.14

82 راسب 5023573450500خير ا نعمه عبيد تعبان221851042031 24  0.00

100 راسب 0غ7429925969رياض عدنان بدوي ساجت221851042032 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 الجزائر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 راسب 5952806650330ستار كاطع ماجد شظر221851042033 26  0.00

82 راسب 0غ54غ635162سجاد حمزه لزم غانم221851042034 27  0.00

100 ناجح 685195908679569سجاد عبود جويهل مشيجل221851042035 28  81.29

94 راسب 715450500تسع50عباس نعيم شمخي غياض221851042037 29  0.00

90 ناجح 616081657666499علء رزاق سعد فرحان221851042039 30  71.29

81 راسب 825051580%5014علي امين مراد فنجان221851042040 31  0.00

84 راسب 5031514050360علي حيدر خير ا جابر221851042041 32  0.00

86 ناجح 565066545852422علي شروان حافظ ضويد221851042042 33  60.29

87 راسب 69600غغ62غعلي شهيد جاسم ماهود221851042043 34  0.00

89 ناجح 707478586354486علي عيدان جحيل حسين221851042044 35  69.43

97 راسب 27845057580غعلي قاسم هاني راضي221851042045 36  0.00

96 راسب 0غغ50غ5556عمار ليث محمد رشيد221851042046 37  0.00

81 راسب 50510غ76غ50كرار سعد رمضان عبد ا221851042047 38  0.00

100 ناجح 686783545381506كرار نوري سعد فرحان221851042048 39  72.29

86 راسب 5750723453500محمد رمضان عجيل عبد ا221851042050 40  0.00

غ راسب 0غغغ50غغمحمد عوده حسون صياح221851042051 41  0.00

92 راسب 0غغغ61غغمحمد مجيد فرج خير ا221851042053 42  0.00

89 راسب 5022625050500مرتضى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب221851042055 43  0.00

91 راسب 0%2519غغ6468مرتضى جواد ناجي طعمه221851042056 44  0.00

80 راسب 68740غ90صفر63مصطفى جمعه عجيل عبد الرضا221851042059 45  0.00

89 راسب 5739885955510مصطفى حسن كريم رحيم221851042060 46  0.00

85 ناجح 545069776974478مصطفى دحام جاسم عبد221851042061 47  68.29

86 ناجح 758378636075520مصطفى ربيع محيسن صابر221851042062 48  74.29

87 راسب 0غ50غغغغمنتظر جاسم عبد جوده221851042063 49  0.00

84 ناجح 605155695060429منتظر سهم نجم عجمي221851042064 50  61.29

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 الجزائر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

042رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

77 راسب 0غغغ505356مهند عبد علي عبد ربه عباس221851042065 51  0.00

72 راسب 500غغ62غغهاشم عكوب خضير صبيح221851042066 52  0.00

71 راسب 503633230تسع50يوسف محمد جاسم محمد221851042068 53  0.00

84 راسب 5050533133500يوسف نفاوه ناجي زهر221851042069 54  0.00

93 راسب 7232805864540ابو العباس علي ميس غطش221851042070 55  0.00

المشاركون

55 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

41 14 % 25.45
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 9.52 100.00 75.86 66.67 46.15 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


