
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 الصادق للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

070رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

90 راسب 670غغ67غغاحمد رزاق عجيد حسين221851070001 1  0.00

91 راسب 840غ65888274امين محمد عويد سلمان221851070004 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغجعفر حسين تركي بلعوط221851070006 3  0.00

85 راسب 5937623850500حسام صالح ادهام سدخان221851070007 4  0.00

78 راسب 5627673050220حسن سليم هاشم تجي221851070008 5  0.00

85 ناجح 685177505879468حسن علي سالم مخيط221851070009 6  66.86

89 ناجح 586368505351432حسن علي شنيور عبد علي221851070010 7  61.71

93 ناجح 647086565255476حسن كريم عناد نعيمه221851070011 8  68.00

86 ناجح 645067505264433حسين سويف العيوس مبارك221851070012 9  61.86

87 راسب 0غغغ50غغحيدر صباح فرج جابر221851070014 10  0.00

81 راسب 50510غ675258رائد حكيم هاشم تجي221851070016 11  0.00

88 راسب 5535513158520رسول محمد لفته سمير221851070017 12  0.00

96 راسب 775970590غ78سجاد محمد ضمد علي221851070020 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد منخي نجم قاسم221851070021 14  0.00

82 راسب 0غ50غ50غ57شاكر كاظم عبد علي جليب221851070022 15  0.00

87 راسب 5450503961600صادق عبد الواحد خلف حمود221851070023 16  0.00

89 راسب 6461903250790صفاء حكيم بشير شلكه221851070024 17  0.00

82 راسب 50570غ72غ70عباس حميد خضير مشحوت221851070025 18  0.00

79 راسب 3750645054500عباس حيدر موسى غافل221851070026 19  0.00

95 ناجح 585671507873481عباس محيسن حنون دريز221851070027 20  68.71

83 راسب 720غغ6457غعلي احمد جابر فرحان221851070029 21  0.00

90 راسب 0غغ71795967علي جاسم عواد علي221851070030 22  0.00

94 راسب 670غ8464غ68علي حسين محيسن جباره221851070033 23  0.00

93 راسب 0غ746250غ67علي رحيم عبد رجيب221851070034 24  0.00

91 راسب 5530505050500علي سعدون عبد حياب221851070035 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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88 راسب 50500صفر653371علي عبد المير كريم سمير221851070036 26  0.00

85 ناجح 616367556474469علي فائز نعيمه شلش221851070037 27  67.00

81 راسب 670غغ615062علي كامل خصاف محمد221851070038 28  0.00

73 راسب 0غغغ52غ50علي محسن حشف لزم221851070039 29  0.00

93 راسب 0غ7270765161عون حمادي ثامر عمير221851070042 30  0.00

88 ناجح 817990506450502فاضل جواد كاظم ثامر221851070043 31  71.71

76 راسب 0غغغغغغقاسم محمد ورد ياسر221851070044 32  0.00

78 راسب 5937864160620كرار جبار بدوي غافل221851070045 33  0.00

88 ناجح 657467506887499ليث جابر طليفح حسوني221851070046 34  71.29

غ راسب 0غغغ51غ50ليث حميد عزيز سلمان221851070047 35  0.00

96 راسب 0غ58غ633166مؤمل حرين محمد حسين221851070048 36  0.00

77 راسب 520غغ53غ58محمد حميد ناهي محيسن221851070051 37  0.00

92 راسب 0غ50صفر505250محمد رعد عبد سلمان221851070052 38  0.00

86 راسب 5060502550500محمد سلمان جلود جابر221851070053 39  0.00

96 راسب 660غ625273غمحمد قاسم منشد زغير221851070057 40  0.00

84 راسب 74505061550غمحمد كاظم جاسم محمد221851070058 41  0.00

79 راسب 0غغغ587051محمد كريم عناد نعيمه221851070059 42  0.00

90 راسب 62620غ615050مرتضى حسين فليح عبد الحسن221851070061 43  0.00

84 راسب 580غغغ5552مرتضى ستار جابر عبد ا221851070062 44  0.00

86 ناجح 706178505259456مرتضى فاضل شوكان حسين221851070063 45  65.14

73 راسب 0غغغغغ50مرتضى قند تقي ديكان221851070064 46  0.00

88 راسب 0غغغ66صفر67مروان كاظم عذافه ساجت221851070065 47  0.00

88 راسب 0غ50غ566564مسلم حسين مطر طاهر221851070066 48  0.00

87 راسب 5420662150220مسلم ظاهر عوده ناصر221851070067 49  0.00

90 راسب 6069833653500مسلم علي موسى غافل221851070068 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 راسب 620غغ5065غمسلم ياسر حسين دبيان221851070069 51  0.00

75 راسب 0غغغ50غ59مهند حسين علوان جلب221851070072 52  0.00

79 راسب 0غغغغغغميثم نصيف جاسم محمد221851070073 53  0.00

غ راسب 0غ75غغ59غوسام اياد طارق عكله221851070074 54  0.00

85 ناجح 796268576777495يحيى حبيب هاشم جاسم221851070075 55  70.71

المشاركون

55 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

45 10 % 18.18

 0.00
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 10.00 100.00 31.25 100.00 77.78 0.00
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