
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 العلمة الميني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

054رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 5850575340520احمد محمد حبل جاسم221751054005 1  0.00

74 ناجح 506750505350394جابر حسن عذاب عبد ا221751054014 2  56.29

57 ناجح 505050507050377حسين علء غالب علي221751054023 3  53.86

72 راسب 6057565050260سعد سامي عنيد دحلوس221751054039 4  0.00

85 ناجح 505650505350394عبد ا حسن حسين بريج221751054050 5  56.29

89 ناجح 505065685050422علي علوان حميدي عذيب221751054057 6  60.29

100 ناجح 657282507588532علي فرحان تين مويد221751054058 7  76.00

82 راسب 5250843256500علي فليح عبد الحسين عبد الرضا221751054059 8  0.00

83 راسب 5050505334500كاظم جبار مهدي داود221751054067 9  0.00

87 راسب 0غ58غ506750احمد جواد كاظم عذيب221851054002 10  0.00

79 راسب 6035623839500احمد هادي حنظل ظاهر221851054004 11  0.00

79 راسب 620غ7050غ59اركان خليفة فرحان فرج221851054005 12  0.00

64 راسب 5031573525500اسامه عوده عطيه محمد221851054006 13  0.00

93 ناجح 595067545057430باقر عبد الحسين ابو كيف شكبان221851054010 14  61.43

85 راسب 0غغغ61غ60بهاء حيدر فيصل عناد221851054011 15  0.00

74 راسب 270%14%52255113تحسين علي عبد ا ليلو221851054012 16  0.00

88 راسب 26500غ236269جعفر هادي محسن سلوكي221851054015 17  0.00

85 ناجح 616855505050419حسن عدنان فرج كاظم221851054016 18  59.86

63 راسب 0غغغغغغحسين فاضل موزان خليف221851054021 19  0.00

76 راسب 270ثلث5022%3818حسين فليح قاسم كبيح221851054022 20  0.00

79 راسب 230%11%5013%3319حمزه ماجد هادي دخيل221851054023 21  0.00

82 راسب 0غغغ55غ55حيدر حميد جميل مهدي221851054025 22  0.00

72 راسب 0غغغغغغخضير هاشم رهيف معله221851054027 23  0.00

69 راسب 622528420%5011سجاد سامي فرج كاظم221851054032 24  0.00

82 راسب 5550523837290سعد ناصر خماط بشيت221851054033 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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73 راسب 230%11صفر56غ50سعيد قاسم شخناب غركان221851054034 26  0.00

77 راسب 0غغغ56غ61صلح قاسم خلف منخي221851054037 27  0.00

94 راسب 0%64332619%5817طاهر محيي نايف عكبي221851054038 28  0.00

81 ناجح 645083505060438عباس هاشم كريم حسين221851054041 29  62.57

85 راسب 590غغ586383عبد العزيز جاسم عيسى فليح221851054042 30  0.00

81 راسب 5457635030420عبد ا عطيه معيش طوكان221851054044 31  0.00

92 ناجح 685561505059435علء جواد كاظم عذيب221851054045 32  62.14

94 راسب 530غ62618156علي حسين مطشر شبوط221851054048 33  0.00

72 راسب 350%5023523819علي سرحان قاسم كبيح221851054049 34  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي مهدي نعيم ترف221851054054 35  0.00

86 راسب 5550584037620علي ناصر ساير عيدان221851054055 36  0.00

95 ناجح 525256505050405فلح حسن مهدي كاظم221851054056 37  57.86

غ راسب 0غغغغغغفهد عباس سفيح عبد الحسن221851054057 38  0.00

83 راسب 0غغغ61غ55كرار حسن شبيب طوكان221851054059 39  0.00

87 راسب 3552513323320كرار عيسى انعيم عزيز221851054060 40  0.00

84 ناجح 608459728465508مؤيد دشر عيسى فليح221851054062 41  72.57

85 راسب 0غغ50275850محمد جبار سلوكي حمدان221851054065 42  0.00

60 راسب 0غغغغ50غمحمد حسين يونس صخي221851054066 43  0.00

65 راسب 3650623428500محمد رمضان دايخ كبيح221851054068 44  0.00

89 راسب 0غغغ555460محمد فهد حاجم كيطان221851054072 45  0.00

81 راسب 5429675032340مرتضى فاضل حنتوش مطير221851054074 46  0.00

88 راسب 6179573759590مصطفى راهي ثجيل شخير221851054077 47  0.00

غ راسب 0غغغغغغمقداد سلم شاكر صبر221851054079 48  0.00

97 ناجح 655085536156467ناظم جمهر دشر حسن221851054080 49  66.71

91 ناجح 607088536666494باسم علي حسين عليوي221851054082 50  70.57
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المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

37 13 % 26.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

5 

0 

12  522 23 20 0 

2 5 8 7 9 0 

 16.67 100.00 36.36 30.43 45.00 0.00
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