
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

الخارجيون

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0ممممم%15احمد  شاكر  جخيور  جياد221841400001 1  0.00

74 معيد 0ثمان5783502133احمد  عباس  جواد  محمد221841400002 2  0.00

صفر معيد 0صفر58م86م81احمد  عباس  خضير  والي221841400003 3  0.00

82 معيد 50360%50332019احمد  عبد الرضا  كريم  حميد221841400004 4  0.00

83 معيد 30310%53553717احمد حميد ثجيل مطلك221841400005 5  0.00

78 معيد 393960600صفر50ازهر  زغير  مزعل  عذافه221841400006 6  0.00

76 معيد 6154593450500اسعد  كريم  عمير  لويج221841400007 7  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاياد  غني  هليل  عبيد221841400008 8  0.00

83 معيد 20500صفر50صفر59بلل  عبد علي  حمود  شيحان221841400009 9  0.00

85 معيد 0م42مصفر5562جاسم  فنجان  جخم  جبار221841400010 10  0.00

م معيد 0ممممممجعفر  محمود  قدوري  حدود221841400011 11  0.00

74 معيد 2750530%506118حامد  حسن  رؤوف  موسى221841400012 12  0.00

92 معيد 260مم30م20حامد  شاكر  محمد  ياسين221841400013 13  0.00

63 معيد 0م41%14م6086حسن  كريم  حسن  زغير221841400014 14  0.00

95 معيد 6365732651550حسين  ريحان  مجيد  عجيل221841400015 15  0.00

75 معيد 58320%58545017حسين  صبار  شريف  مانع221841400016 16  0.00

97 معيد 6840640مصفرمحسين  صبري  جعين  عواد221841400017 17  0.00

81 معيد 22620ثمان9076صفرحسين  مجيد  محمد  حمود221841400018 18  0.00

98 معيد 250م%12م88صفرحسين  محمد  عوده  قاطع221841400019 19  0.00

76 معيد 0مصفرصفرصفر2638حقي  اسماعيل  جلب  شبيب221841400020 20  0.00

91 معيد 36360%78836014رحيم  كريم  مكطوف  يوخان221841400021 21  0.00

77 معيد 59500م65م71زكريا  طالب  جابر  حسن221841400022 22  0.00

85 معيد 0عشر70صفر427026شهاب  احمد  زوير  عبد221841400023 23  0.00

83 معيد 780م72م7884ضرغام  عماد  كاظم  رشك221841400024 24  0.00

82 معيد 0%17صفرم585050عباس  عبد الجليل  حنون  نصيف221841400025 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

الخارجيون

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

100 معيد 0صفرم%6018صفر78عباس  فيصل  جريو  صابر221841400026 26  0.00

85 معيد 0صفرمم583061عبد الصاحب  عباس  نايف  كمر221841400027 27  0.00

96 ناجح 94969710098100681عدنان  فليح  جلب  عبيد221841400028 28  97.29

80 معيد 4250680م6868عقيل  حسين  جاسم  محمد221841400029 29  0.00

82 معيد 240م%57675416علي  احمد  سلمان  عون221841400030 30  0.00

م معيد 0ممممممعلي  حسين  ملجي  عمير221841400031 31  0.00

76 معيد 310مم696650علي  خزعل  كريم  سرحان221841400032 32  0.00

75 معيد 6550422941300علي  عبدالحسين  حمد جكي221841400033 33  0.00

80 معيد 0م27م705522علي  كاظم  صالح  محسن221841400034 34  0.00

م معيد 0ممممم93علي  لفته  حسين  مطر221841400035 35  0.00

م معيد 0ممممممعلي  محمد  كريم  محسن221841400036 36  0.00

79 معيد 38500صفر62م60عمار  ياسر  دنبوس  بحبوح221841400037 37  0.00

م معيد 0ممممممفاروق  خلف  غانم  طاهر221841400038 38  0.00

91 معيد 600م937726مقتيبه  حريجه  كيوش  والي221841400039 39  0.00

م معيد 0م27صفرم5731ماجد  سريح  حسن  كاطع221841400040 40  0.00

م معيد 0مممصفرصفرمماجد  عواد  سالم  نزال221841400041 41  0.00

78 معيد 580م35صفرم68محمد  حسين  حمادي  فارس221841400042 42  0.00

م معيد 0ممممم22محمد  عبدالرضا  جبار  بداي221841400043 43  0.00

م معيد 0مأربعمصفر6542محمد  كاظم  علي  عويد221841400044 44  0.00

80 معيد 610صفر60م6853محمد  هاشم  عبد الواحد  خضر221841400045 45  0.00

69 معيد 0%585250253619محمد باقر  عادل  حربي  طعمه221841400046 46  0.00

80 معيد 6850502137380مصطفى  خليل  ابراهيم  جواد221841400047 47  0.00

صفر معيد 7791739188950مصطفى  عادل  عصواد  ناجي221841400048 48  0.00

85 معيد 0مممصفرم62مصطفى  عوده  عديم  كيطان221841400049 49  0.00

98 معيد 0مصفر59مم83مصطفى  محمد  حسين  عبدا221841400050 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

الخارجيون

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

70 معيد 22380صفر507150مصطفى  محمد  نايف  عبيد221841400051 51  0.00

66 معيد 240ممصفر6080هشام  علي  جبار  عوده221841400052 52  0.00

م معيد 0ممممممياسر  خضير  شياع  نافج221841400053 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 51 1 % 1.89

 95.12

الممتحنون

الناجحون
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41 

39 
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44 
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 72.97 58.33 18.75 37.50 45.71 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


