
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

اعدادية الكرمة  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

039رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 ناجح 587350558250466حسن علوان حسن عذافه221741039021 1  66.57

83 راسب 0غ56غ62غ70أحمد حسين عدنان نحو221841039001 2  0.00

95 ناجح 766666605064477أحمد رزاق ناصر بدر221841039003 3  68.14

77 راسب 0غغغغغ53أحمد ضياء كريم نادر221841039004 4  0.00

92 ناجح 9798968485100652أحمد عواد عبد الحسن منشد221841039005 5  93.14

76 ناجح 727760786774504أسعد عباس عبود حسب221841039008 6  72.00

92 راسب 60510غ717050أكرم محسن حسن عبد الرزاق221841039009 7  0.00

93 ناجح 845068827860515أكرم ميثم شريف يوسف221841039010 8  73.57

97 ناجح 715050535471446أمجد خضير عاشور عبد221841039012 9  63.71

81 راسب 500غغغغ53أنور لطيف عودة جابر221841039013 10  0.00

90 راسب 0غ68غغ9089جبران عبد القادر عويد جابر221841039014 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغجهاد احمد حمدان عبود221841039015 12  0.00

90 راسب 930غغغ9383حارث جبار شنون ريسان221841039016 13  0.00

96 ناجح 729290788292602حسن رفعت عمران موسى221841039018 14  86.00

95 راسب 73670غ66غ81حسن عباس كامل حسن221841039019 15  0.00

غ راسب 500غ5055غ57حسن علي مكطوف جويد221841039020 16  0.00

97 ناجح 9993989693100676حسن عماد ياسر عبد221841039021 17  96.57

96 راسب 77930غغ9294حسن فالح محمد فرهود221841039022 18  0.00

100 ناجح 889296949597662حسين اكرم صكبان كريم221841039023 19  94.57

92 ناجح 806770635061483حسين جواد حسن عطشان221841039024 20  69.00

85 راسب 500غغ50غ63حسين طالب كلك حسن221841039025 21  0.00

74 راسب 0غغغغ70غحسين عايد محمد ضهد221841039026 22  0.00

88 ناجح 807964766451502حسين عدنان عتيوي صبر221841039029 23  71.71

85 ناجح 786571746364500حسين علي محمد فرهود221841039031 24  71.43

99 ناجح 686567825670507حسين عودة علوان ضخر221841039032 25  72.43
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97 ناجح 765487508084528حسين غزيل جبارة كاظم221841039033 26  75.43

87 راسب 55660غ75غ70حسين كريم كاظم عليوي221841039034 27  0.00

97 راسب 0غغغ50غغحسين مالك عبد حسين221841039035 28  0.00

90 راسب 80900غغ7783حمزه عبد الزهرة كاظم عليوي221841039037 29  0.00

93 راسب 500غغ26غ70حيدر طالب ضايف صنكور221841039038 30  0.00

89 راسب 85770غ77غ81حيدر علء حسن مطير221841039039 31  0.00

92 ناجح 716365615053455حيدر محمد علي   حسين جابر221841039040 32  65.00

91 ناجح 799574506464517حيدر منذر صالح محمد221841039041 33  73.86

99 ناجح 989695888196653رضا يسر مشلول صنكور221841039042 34  93.29

78 راسب 0غغغغ67غزين العابدين عباس هتلر حاجم221841039043 35  0.00

94 ناجح 779785958893629سجاد جاسم حميد صالح221841039044 36  89.86

92 ناجح 806987675971525سجاد جاسم لفته عبد الحسين221841039045 37  75.00

95 ناجح 899578958791630سجاد ريسان ضايف عيدان221841039047 38  90.00

90 ناجح 738082517471521سجاد صباح عبد ا سويجت221841039049 39  74.43

83 راسب 500غغ59غ61سجاد فلح شاطي جابر221841039051 40  0.00

90 راسب 59570غ677873صلح طالب جاسم صالح221841039053 41  0.00

98 راسب 83870غغ7777ضياء برزان خضير كاظم221841039054 42  0.00

82 راسب 500%15%17%342214طارق عبد هادي صالح221841039055 43  0.00

86 راسب 6278563553500عباس جميل عبد الرضا هاشم221841039056 44  0.00

79 راسب 500غغغ5550عباس عبد الحمزه هادي جوده221841039058 45  0.00

98 ناجح 839397819479625عباس عدنان علي صالح221841039059 46  89.29

94 راسب 500غ31غ7358عباس علي كشيش مهدي221841039061 47  0.00

92 راسب 70880غغ6967عباس محمد عبد الحسين جعفر221841039063 48  0.00

64 راسب 0غغغغغ64عباس محمد علج عبود221841039064 49  0.00

96 ناجح 848295737685591عباس محمد هاشم فرعون221841039065 50  84.43
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89 راسب 500%7550815015عباس يعقوب يوسف حسن221841039066 51  0.00

70 راسب 0غ60غغ61غعبد الرحمن عباس جاسم ديوان221841039068 52  0.00

96 ناجح 838578909697625عبد الرحيم محمد حنون فرج221841039069 53  89.29

100 ناجح 95981009095100678عبد ا عماد عبد عجيمي221841039070 54  96.86

95 ناجح 907892857087597عبد ا محسن غيثان عجه221841039071 55  85.29

97 ناجح 847894805974566عز الدين حمود عجيمي عوده221841039072 56  80.86

93 ناجح 827466535951478عقيل رزاق شتيوي مري221841039073 57  68.29

95 ناجح 738392778471575عقيل قاسم حنون هاشم221841039074 58  82.14

93 راسب 93840غ919384علي حسين غني عبد الحسين221841039075 59  0.00

76 راسب 530غغغغ56علي حسين مالك سعيد221841039076 60  0.00

76 راسب 580%5023366318علي سلم قاسم محمد221841039077 61  0.00

99 ناجح 877263615063495علي سلمان لفته فرج221841039078 62  70.71

91 راسب 847569750غ90علي عبد ا شاتول مهوس221841039079 63  0.00

97 ناجح 9095100798799647علي عبد الهادي جاسم محمد221841039080 64  92.43

96 راسب 0غ66غغ8281علي عوده رزيج غافل221841039081 65  0.00

91 ناجح 938295706387581علي عيسى صالح عيسى221841039082 66  83.00

93 ناجح 9291967988100639علي محسن هويف جلود221841039083 67  91.29

96 راسب 0غ64غغ7759علي محمد عبد ا سبتي221841039084 68  0.00

87 راسب 620غ955150غعلي محمد عذافه عليوي221841039085 69  0.00

99 ناجح 929594879495656علي مرتضى محسن ضهد221841039086 70  93.71

85 راسب 500غغ746050علي هاشم محمد جازع221841039087 71  0.00

غ راسب 0غ50غغ5973فؤاد جاسب عبد طالب221841039088 72  0.00

90 ناجح 635551676370459كاظم اسعد مطر حسين221841039090 73  65.57

96 راسب 76860غغ7982كرار حميد كامل واجد221841039091 74  0.00

93 راسب 6355723350630كرار رزاق جابر خليف221841039092 75  0.00
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92 ناجح 847084758187573كرار عامر عبد ا محمد221841039093 76  81.86

85 راسب 650غغغ5750كرار كاظم حميد عبد الرضا221841039095 77  0.00

91 ناجح 908286807883590مؤمل حيدر ريكان خيون221841039096 78  84.29

88 ناجح 796650645665468مجتبى غالب ثجيل ليهوب221841039098 79  66.86

89 ناجح 706377585853468محسن محمد محسن جاسم221841039100 80  66.86

91 راسب 57630غغ7950محمد جابر ناصر حسين221841039101 81  0.00

93 راسب 54690غغغ72محمد جاسم محمد خيون221841039102 82  0.00

79 راسب 0غ50غغ6460محمد جبار شنون ريسان221841039103 83  0.00

93 راسب 50510غ73غ68محمد جبار طلب جويعد221841039104 84  0.00

97 راسب 0غغغغغ94محمد رحيم مدلول عامر221841039105 85  0.00

88 ناجح 685060585070444محمد رضيوي داخل عطيه221841039106 86  63.43

88 ناجح 625773566069465محمد طالب ريكان خيون221841039107 87  66.43

94 ناجح 717383537355502محمد عادل جعفر صيهود221841039108 88  71.71

83 راسب 0غغغغغ57محمد علي حسين مطير221841039110 89  0.00

72 راسب 590غغ60غ69محمد قاسم عبد الرضا موازي221841039111 90  0.00

99 ناجح 777180897578569محمد يوسف يعقوب كريم221841039113 91  81.29

89 راسب 600غغ695869محمود رضيوي داخل عطيه221841039114 92  0.00

86 راسب 73790غ788464مرتجى مراد فرهود كسار221841039115 93  0.00

غ راسب 0غغغغ5864مرتضى كاظم جار ا عطيه221841039116 94  0.00

91 ناجح 736772597380515مرتضى لطيف كعيد عجيل221841039117 95  73.57

غ راسب 0غغغغغ63مروان عادل شعلن شدود221841039118 96  0.00

80 راسب 580غ5055غ56مسلم ناجي نعمه غافل221841039119 97  0.00

98 راسب 5030825350280مصطفى احمد هاشم جابر221841039120 98  0.00

82 راسب 0غغغغغ23مصطفى حسين نعيم حسين221841039122 99  0.00

82 راسب 0غغغغ7483مصطفى نعيم عبد الحسين جاسم221841039125 100  0.00
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98 راسب 0غ8780غ9192منتظر حسن عجيل طالب221841039126 101  0.00

96 ناجح 727985506170513منتظر فاضل كاظم محمد221841039127 102  73.29

87 راسب 5028500غغ52منتظر نعيم جبار صبر221841039128 103  0.00

المشاركون

103 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

58 45 % 43.69

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 33.33

3 

1 

8  2843 14 13 0 

5 25 39 10 12 0 

 62.50 89.29 90.70 71.43 92.31 0.00
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