
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

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

71 راسب 500غ5050غ55ايمن ناصر محمد فهد221751382007 1  0.00

غ راسب 0غغغ50غ50احمد حسن خضير حسان221851382002 2  0.00

93 ناجح 767075859076565احمد حسن صيهود فنطيل221851382003 3  80.71

غ راسب 5250685858560احمد عادل عجيل جبر221851382004 4  0.00

88 راسب 750غ50566272اسعد سلمان عجيل خلف221851382006 5  0.00

78 راسب 5021542523500امجد سعد الدين محسن جبر221851382007 6  0.00

90 راسب 0غ837267غغجاسم مجلي جاسم عوده221851382009 7  0.00

91 راسب 5250826960260جمال خيري عبود ياسر221851382010 8  0.00

92 ناجح 645784686664495حسن خيري عبود ياسر221851382011 9  70.71

69 راسب 510غ5752غ50حسن علي فاضل ساجت221851382012 10  0.00

68 راسب 0غغغ61غ%15حسن مرداس عزيز جابر221851382013 11  0.00

59 راسب 0غ50غ71غ50حسين حسان علي سلمان221851382014 12  0.00

87 ناجح 676069566566470حسين حيدر ابراهيم محمد221851382015 13  67.14

غ راسب 0غغغغ73غحسين رياض ماضي خلف221851382016 14  0.00

98 ناجح 828384727988586حسين عدنان لطيف علي221851382017 15  83.71

غ راسب 0غغغغغغحسين عطشان ثجيل شهاب221851382018 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي عبد حسن221851382019 17  0.00

62 راسب 500غغ50غغحسين علي فايز حذيه221851382020 18  0.00

98 راسب 6978655028550حمزه عباس محمد زوير221851382023 19  0.00

82 راسب 500غغغ5056خالد وليد داخل نعيمه221851382024 20  0.00

62 راسب 0غغ5462غ50رزاق حسين دنيف شريف221851382026 21  0.00

87 راسب 0غ6751غ5750سجاد هاشم راشد مراد221851382029 22  0.00

73 راسب 0غغغغغغسمير عبد الحسين عبد ازيرج221851382030 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغصادق سلمان ابديوي فندي221851382031 24  0.00

79 راسب 63690غ685655صفاء جبار حلو كاطع221851382032 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

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 300غغغ5050طارق منخي جابر بجاي221851382033 26  0.00

94 راسب 0غ72غ65غ64عابر شلكه ناشد جاي221851382034 27  0.00

85 راسب 0غ55737758غعباس رحيم جلود كزار221851382035 28  0.00

81 ناجح 556077715470468عباس كاظم ناصر حسين221851382036 29  66.86

81 راسب 502522210%3613علء جبار حلو كاطع221851382037 30  0.00

96 راسب 640غ7550غ71علء خالد حميد حسين221851382038 31  0.00

79 راسب 6633502550570علي ثجيل حسين حسين221851382039 32  0.00

91 ناجح 635084865775506علي جاسم حسين فنطيل221851382040 33  72.29

68 راسب 0غغغ505062علي رزاق عاجل نصيف221851382041 34  0.00

52 راسب 0خمس503323%5018علي محمد خضير محمد221851382042 35  0.00

غ راسب 0غغغ5060غعلي مطرود زعيبل شحاذه221851382043 36  0.00

95 راسب 5760823950560علي نبيل رحيم ثجيل221851382044 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغغيث ناطق عزيز عبد221851382046 38  0.00

91 راسب 6854694052640فاضل عباس عبد ا مصارع221851382047 39  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشفيصل عزيز صاحب عبيد221851382048 40  0.00

84 راسب 550غغغ50غمجتبى حامد رشيد ساجت221851382049 41  0.00

90 راسب 520غغ738674مجتبى علي علوي يونس221851382050 42  0.00

84 راسب 0غغغغغ51محمد جاسم محمد جاسم221851382051 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد رهيف فرج عبد221851382052 44  0.00

81 راسب 0عشر3553587250محمد مجيد محمد حمود221851382053 45  0.00

76 ناجح 515573545468431محمد يوسف جابر مطير221851382054 46  61.57

85 راسب 0غ55585550غمرتضى سعد شلكه محيسن221851382055 47  0.00

89 ناجح 505065645050418مرتضى علي جبر ساجت221851382056 48  59.71

93 راسب 8139907666700مروان شناوه عبد منادي221851382057 49  0.00

68 راسب 0غغغغغ50مصطفى اسماعيل ابراهيم جاسم221851382058 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

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 5750695538630مصطفى جباره جبير جنعان221851382059 51  0.00

71 راسب 695450580%4216مصطفى علي راضي خلف221851382060 52  0.00

87 راسب 0غ5056666665مصطفى علي عذافه دريعم221851382061 53  0.00

غ راسب 7071819069690هادي رهيف رهيوط جابر221851382062 54  0.00

74 راسب 530غغغ5450هادي صعيصع خليوي عويد221851382063 55  0.00

80 راسب 0غغغ53غغوسام ناصر عطيه جبير221851382064 56  0.00

94 راسب 780غ74518382يوسف طارش علي حميدان221851382065 57  0.00

المشاركون

57 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

49 8 % 14.04

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 0.00

4 

0 

9  39 10 7 0 

3 3 3 5 2 0 

 33.33 100.00 33.33 50.00 28.57 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


