
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 5071346763580ساجد عبد ا ناصر كشيش221741031051 1  0.00

94 راسب 510غغ665067ابابيل محمد عطيه عرد221841031001 2  0.00

غ راسب 0غغغغ8286احمد خير ا غركان هديد221841031002 3  0.00

99 ناجح 739478507871543احمد ساجد غازي محمد221841031004 4  77.57

100 ناجح 939291838994642احمد سمير داود سليمان221841031005 5  91.71

100 ناجح 909992949896669احمد كاظم عوده عبيد221841031007 6  95.57

87 ناجح 566051685657435احمد مالك ثامر حميدي221841031008 7  62.14

75 راسب 0غغ696869غاحمد محمد مبارك لهيبي221841031009 8  0.00

89 ناجح 867495757877574ارشد حميد كاظم مسير221841031011 9  82.00

94 ناجح 908790979297647اركان حازم كزار خماط221841031012 10  92.43

غ راسب 0غ58غغ71غاركان زامل غازي زامل221841031013 11  0.00

87 راسب 500غغ61غ55ازهر شاكر ابراهيم محمد221841031014 12  0.00

91 راسب 0غ60غ767972اكرم شريف زويد غالي221841031016 13  0.00

84 راسب 0غ82غغ8376اكرم عبد ا علك شنجار221841031017 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغاياد سالم مزهر جواد221841031018 15  0.00

62 راسب 0غغغغ50غباسم عباس علي مغير221841031019 16  0.00

76 راسب 0غ67غ72غ67بهاء كاظم عطوي فديغ221841031021 17  0.00

95 ناجح 758893747687588بهاء مجيد شايع وطبان221841031022 18  84.00

97 ناجح 88929510010097669جاسم محمد جاسم كنيفر221841031023 19  95.57

79 ناجح 809584625373526جعفر ثجيل جار ا فرج221841031024 20  75.14

77 راسب 0غغغغ6168جعفر ساجد كريم سوادي221841031025 21  0.00

79 راسب 5150642937400جمال داخل ملقاط فرج221841031026 22  0.00

82 ناجح 695457526250426حسام صالح مهدي جابر221841031028 23  60.86

100 ناجح 8489969296100657حسن بشار دفتر لفته221841031029 24  93.86

97 راسب 590غغ618274حسن حمزه عطا عاتي221841031030 25  0.00
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98 راسب 69650صفر738267حسن عادل حزام كرم221841031031 26  0.00

غ راسب 0غ76غغ82غحسن كامل غازي زامل221841031032 27  0.00

96 راسب 6081820غ93غحسين عبد الكريم مزعل مزيد221841031035 28  0.00

95 ناجح 919898959999675حسين فاضل منصور عكال221841031036 29  96.43

97 ناجح 697364715970503حسين كاظم مزهر سلمان221841031038 30  71.86

93 راسب 0غغغ555052حمزه عبد الكريم عسل محمد221841031039 31  0.00

98 راسب 790غ94987892حيدر عبد المجيد محمد غافل221841031041 32  0.00

94 ناجح 637983719892580حيدر مالك سفاح شمخي221841031043 33  82.86

96 راسب 500غغ61غ66حيدر هادي حسن حميد221841031044 34  0.00

75 راسب 500غغغغ51خيري عباس راشد مرير221841031045 35  0.00

93 راسب 71850غ838778ذو الفقار نعيم موحان عبد221841031046 36  0.00

96 راسب 56600غ70غ58رحيم خضير حسين عويد221841031047 37  0.00

90 ناجح 838879787677571رسول حميد خزيو هويدي221841031048 38  81.57

98 راسب 790غغغ8285رضا محيسن مبارك لهيبي221841031049 39  0.00

100 ناجح 969898969792677زكريا فرحان عبيد ضايف221841031050 40  96.71

98 راسب 7996238291590ستار حسن عوده شريف221841031051 41  0.00

100 ناجح 9094995093100626سجاد احمد كاظم عبد الحسين221841031052 42  89.43

97 ناجح 8686949510087645سجاد اسماعيل سماري حميد221841031053 43  92.14

100 ناجح 789782779168593سجاد بريس زغير ثجيل221841031054 44  84.71

91 راسب 6862564140500سجاد حسن مبارك لهيبي221841031055 45  0.00

91 راسب 0غغغ505766سجاد رياض لهمود فزع221841031056 46  0.00

87 راسب 0غغغ62غ60سجاد شمخي جبار ضاحي221841031057 47  0.00

100 راسب 79890غ89غ87سجاد مالك خالد محسن221841031058 48  0.00

98 راسب 0صفرغ8960صفر87صلح حسن عبد الساده جبير221841031059 49  0.00

97 راسب 62510غغغ72ضرغام ساهي تركي متاني221841031060 50  0.00
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96 ناجح 736555685054461ضياء عواد جاسم عكله221841031062 51  65.86

93 ناجح 728189778275569ضياء لبيب علوي رسم221841031063 52  81.29

99 ناجح 869286737176583ضياء ماجد سماري حميد221841031064 53  83.29

98 راسب 0غ55غ53غ63عادل خضير مهاوش حميدي221841031067 54  0.00

91 راسب 0غغغ585051عباس حميد رباح حسن221841031068 55  0.00

97 ناجح 739182707080563عباس شاتي جدوع حسن221841031069 56  80.43

100 راسب 73620غ596858عباس شمخي جبار ضاحي221841031070 57  0.00

89 ناجح 918194809378606عباس عبيد محمد سلمان221841031071 58  86.57

93 ناجح 678270766853509عباس عليوي حمود ليج221841031072 59  72.71

73 راسب 0غغغغغ50عباس فاضل حسن كريم221841031073 60  0.00

98 راسب 6777775051310عبد الكريم حسن غالي عريبي221841031077 61  0.00

92 راسب 0غ57غغ67غعدنان خير ا جعفر مطلك221841031078 62  0.00

93 راسب 0غغغ686161عقيل عبد عامر كرمد221841031079 63  0.00

76 راسب 0غغغغغ51علء حسين علي مغير221841031081 64  0.00

100 ناجح 88991009096100673علء رشيد سماري حميد221841031082 65  96.14

89 ناجح 785658505368452علء سيف مهدي صالح221841031083 66  64.57

93 ناجح 829394939292639علء محسن غركان هديد221841031084 67  91.29

غ راسب 0غغغغغ66علء محسن مويش سيود221841031085 68  0.00

100 راسب 77800صفر906683علء نهار غميس حميدي221841031086 69  0.00

100 راسب 7768694168500علي اياد ابو الشون ذباح221841031087 70  0.00

91 ناجح 645059545057425علي ساجد عليوي خطار221841031089 71  60.71

93 راسب 88750غ766976علي عباس راشد مرير221841031090 72  0.00

83 ناجح 685080728371507علي مهدي جابر شناوه221841031094 73  72.43

غ راسب 58590غغ8170عمار جدوع حسن صنات221841031096 74  0.00

90 ناجح 668262627283517عيسى ياسر حسين لطيف221841031100 75  73.86
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98 ناجح 788985869893627غزوان شمخي جبير جوده221841031101 76  89.57

86 راسب 0غغغغغ56فاضل محمد حمادي بعيبع221841031102 77  0.00

96 راسب 0غغغ50غ58فلح حسن فليح جمعه221841031103 78  0.00

93 ناجح 558480657678531فيصل راتب غازي شعيوط221841031104 79  75.86

غ راسب 0غغغغغغقاسم غالي جابر شناوه221841031105 80  0.00

94 راسب 50570غغ5750قاسم محمد مرزوك خليف221841031106 81  0.00

92 راسب 0غغغ8357غكرار حيدر علي لطيف221841031107 82  0.00

100 راسب 0غغغصفر6876كريم لطيف كيطان عباس221841031109 83  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل رزاق كريم محسن221841031110 84  0.00

97 ناجح 968588849094634مؤمل ضرغام عزيز حميد221841031111 85  90.57

95 ناجح 878291877482598مؤمل عماد كامل عويز221841031113 86  85.43

88 راسب 6261535042560مؤمل نعيم موحان عبد221841031114 87  0.00

94 ناجح 526156545764438ماجد جبر مهوس حمود221841031115 88  62.57

95 راسب 880غغ60غغمحمد احمد حمزه طاهر221841031116 89  0.00

91 راسب 510غغ57غ51محمد باسم جبار عليوي221841031118 90  0.00

99 ناجح 879285787483598محمد باقر عمار ياسر حسين221841031119 91  85.43

82 راسب 0غغغغ60غمحمد حسن شباط طرام221841031120 92  0.00

96 ناجح 627262505081473محمد عبد القادر حبيب سوادي221841031122 93  67.57

97 راسب 8665675854340محمد عزيز فزع نايف221841031123 94  0.00

76 ناجح 916586828689575محمد علي يونس حميد221841031125 95  82.14

غ راسب 0غغغغغغمحمد عواد ياقوت فالح221841031126 96  0.00

100 ناجح 8696959491100662محمد فرحان غركان فرحان221841031127 97  94.57

96 راسب 6855705650410محمد قاسم صياح حمود221841031128 98  0.00

94 راسب 0غغغغغ50محمد محسن راضي نعمه221841031130 99  0.00

93 ناجح 668885848980585مرتضى باسم جساس موازي221841031131 100  83.57
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غ راسب 0غغغغغ75مرتضى صالح عوده مهذول221841031132 101  0.00

100 ناجح 949399908890654مرتضى علوان عفلوك جابر221841031133 102  93.43

98 راسب 5470672436260مسلم عواد ابراهيم حسن221841031135 103  0.00

91 ناجح 899688798589617مصطفى ثامر عوده محمد221841031136 104  88.14

88 ناجح 768457928163541مصطفى جميل موحان عبد221841031137 105  77.29

96 ناجح 727680748076554مصطفى فراس طاهر عجيل221841031139 106  79.14

100 ناجح 928393698789613مصطفى كاظم عويد عبيد221841031140 107  87.57

93 ناجح 808885788384591مصطفى هداب ثجيل علي221841031141 108  84.43

غ راسب 0غغغغغ50مقتدى كريم غميس حسين221841031142 109  0.00

97 ناجح 878576748669574منتظر سعد فاضل عزيز221841031143 110  82.00

100 ناجح 9498969899100685مهدي صالح ظاهر حربي221841031145 111  97.86

96 راسب 97860غ9688غميثم عبد المحسن حسوني محمد221841031148 112  0.00

95 ناجح 868892839779620ناطق كريم سلمان جابر221841031149 113  88.57

97 راسب 0غ84غ91غ82نسيم نصر ا حسين هلمه221841031150 114  0.00

99 ناجح 9395849310092656هشام رزاق حميد مناحي221841031151 115  93.71

93 ناجح 859095738991616هشام كامل داود باني221841031152 116  88.00

98 ناجح 678363626058491هيثم شمخي نايف كزار221841031153 117  70.14

المشاركون

117 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

64 53 % 45.30

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 100.00

4 

4 

15  1852 8 35 0 

14 16 46 4 29 0 

 93.33 88.89 88.46 50.00 82.86 0.00
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