
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 القيثارة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

68 ناجح 506063505350394احمد حامد ابراهيم محمد221751051003 1  56.29

82 راسب 57590غ51غ50احمد ناصر حسين حمود221851051001 2  0.00

91 ناجح 769390818384598امين محمد غلب طرخان221851051002 3  85.43

100 ناجح 737686899078592جبار حمد شبرم جبر221851051003 4  84.57

86 ناجح 555670505550422جعفر حبيب علوي رسم221851051004 5  60.29

91 راسب 0غغغ50غ54جعفر حسين عواد خلف221851051005 6  0.00

86 راسب 0غغغ50غغجعفر شريف رحم امحيبس221851051006 7  0.00

71 ناجح 515061535059395حسن رائد هادي طعيمه221851051008 8  56.43

غ راسب 0غغغغغغحسين تكليف ياسر جبر221851051010 9  0.00

88 راسب 3069622522380حسين راشد حسوني عجه221851051011 10  0.00

78 راسب 5050502522540حمزة خليل ابراهيم محمد221851051013 11  0.00

81 راسب 0غغغغ5455حمزة شاكر صياح حمود221851051014 12  0.00

74 راسب 0غغغ505050حيدر جواد كاظم نذير221851051015 13  0.00

84 راسب 0غ51غ656251حيدر مظفر منشد حسوني221851051017 14  0.00

92 راسب 6964733256370رسول حسين فرحان محمد221851051018 15  0.00

90 راسب 7169923867580سجاد عبد ا جابر جساب221851051020 16  0.00

100 راسب 0غ54غ555077سجاد علي جبير علي221851051021 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغسلم كريم جبر حسن221851051022 18  0.00

97 ناجح 717066837968534ضياء فالح ياسر حمد ا221851051023 19  76.29

100 ناجح 7894979297100658عادل ساجت حمزة ساير221851051024 20  94.00

91 ناجح 686554516279470عباس فاضل طاهر محمد221851051025 21  67.14

100 ناجح 927684948777610عباس محمد عليوي كاظم221851051026 22  87.14

غ راسب 0غغغغغغعباس محمد ماجد توفيق221851051027 23  0.00

89 ناجح 565076615355440عباس ناهي حبوب عليوي221851051028 24  62.86

97 ناجح 687493607361526عبد ا ماجد راهي لفته221851051029 25  75.14

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 القيثارة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

74 راسب 0غ50غ50غ65عقيل سامي طالب كاظم221851051030 26  0.00

98 راسب 5630705665660علء لبيب علوي رسم221851051031 27  0.00

90 ناجح 617050505068439علي عادل عريبي كاظم221851051032 28  62.71

100 ناجح 679462769150540علي عبد ا عطوان جسام221851051033 29  77.14

82 راسب 5230735064570علي عوده حسابه ثامر221851051034 30  0.00

95 ناجح 665152565359432عماد عبد ا علوان جبر221851051036 31  61.71

79 راسب 0غ50غ50غ64فراس عادل حاكم مطر221851051038 32  0.00

98 ناجح 655572516850459قاسم محمد نعيمه سفير221851051039 33  65.57

82 راسب 0غغغ50غ50مؤمل حسن جبار رحم221851051042 34  0.00

71 ناجح 557650585060420مؤمل فيصل غازي عبد الحسن221851051043 35  60.00

87 راسب 0غ67غغغ50محمد رياض سوادي عجوب221851051045 36  0.00

83 راسب 540غغ575050محمد طالب ياسر حسين221851051047 37  0.00

86 راسب 0غ50غ71غ59محمد عبد ا عذيب ثجيل221851051048 38  0.00

85 راسب 0غ5861585267محمد عقيل نور كوين221851051050 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى قاسم جبر حسن221851051051 40  0.00

84 راسب 500غغ50غ59مرتضى محسن مطرود مخيلف221851051052 41  0.00

65 راسب 0غ50غغ50غمسلم جواد عبد الكاظم علي221851051053 42  0.00

90 ناجح 615861858871514مسلم طه حضيري موسى221851051054 43  73.43

87 راسب 56500غغ6555مسلم نعيم لزام رزن221851051055 44  0.00

97 ناجح 666399659690576مشتاق طالب رفاك حسين221851051056 45  82.29

غ راسب 0غغغغغغمصطفى عبد الرزاق حميد نوير221851051057 46  0.00

79 راسب 0غ5424872955مقتدى كريم مطر يوسف221851051059 47  0.00

80 راسب 5766712038500منتظر حميد كاظم يونس221851051060 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغموسى حسان هادي جالي221851051061 49  0.00

76 راسب 0غغغغ5250نايف حربي صيوان سلطان221851051062 50  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 :3
ذي قار

اعدادية القيثارة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

051رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

60 راسب 0غغغغ52غنزار جبار مغير حوجي221851051063 51  0.00

86 ناجح 576064505757431نصيف جاسم محمد عرار221851051064 52  61.57

87 ناجح 745497697784542هيثم كريم عناد سويف221851051065 53  77.43

80 ناجح 588662507353462وقار مناضل خضير كحط221851051066 54  66.00

83 راسب 0غ63غ667777وليد خالد عريبي كاظم221851051067 55  0.00

90 راسب 0غ5363غغ57يوسف دهموش جبح ريس221851051069 56  0.00

المشاركون

56 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


