
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 التاميم المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

310رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 0غ50غغغ56أحمد جاسم شاكر كريم221841310001 1  0.00

95 راسب 0غغ64غغ53أنور كامل عبد حسين221841310003 2  0.00

69 راسب 40500%50325014ابا ذر نعيم مجخر ناصر221841310004 3  0.00

96 ناجح 605881515259457ابو الغيث علي غانم هاشم221841310005 4  65.29

95 ناجح 767850506576490اثير ابراهيم عبد عباس221841310006 5  70.00

59 راسب 0غغغغ57غاحمد بندر سفاح ندى221841310007 6  0.00

84 راسب 5050503340500احمد حميد عطية عبود221841310008 7  0.00

غ راسب 6278870غغ81احمد عباس سعيد عويز221841310010 8  0.00

94 راسب 6859503250650احمد غازي كاظم يوسف221841310011 9  0.00

71 راسب 5450393022500احمد كاظم عبد علي ابراهيم221841310012 10  0.00

84 ناجح 586270555881468احمد كريم جخيم حسين221841310013 11  66.86

80 راسب 26560%62354018احمد مبارك محمد علي221841310014 12  0.00

86 راسب 0غغغغغغاحمد يحيى عبد علي عبد221841310015 13  0.00

76 ناجح 607253585050419اسعد وجيه شلهوب ثجيل221841310017 14  59.86

79 راسب 50500غ746658اسماعيل ياسين عجيل حسين221841310018 15  0.00

78 راسب 0غغغغغ81بسام عادل شعلن شدود221841310022 16  0.00

78 ناجح 666153526050420بهاء حسين علي عبد221841310023 17  60.00

100 ناجح 938277736790582جاسم عبد المير عوض مدلول221841310024 18  83.14

81 ناجح 635057505053404جاسم محمد راضي شراد221841310025 19  57.71

77 راسب 6755305032500جاسم محمد عذافة مطر221841310026 20  0.00

79 ناجح 717861617583508حامد سعد جبار حامد221841310030 21  72.57

79 ناجح 686650506671450حسن احمد رزيج محمد221841310032 22  64.29

32 راسب 8890958730960حسن شاكر حسين فصالة221841310033 23  0.00

82 ناجح 695350505050404حسن شاكر حمود خويط221841310034 24  57.71

88 راسب 6250215055560حسن علوي نعيم حسين221841310035 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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82 ناجح 616070617190495حسن كريم شرهان بداي221841310036 26  70.71

86 راسب 8068693952500حسين شاكر قاسم خنجر221841310038 27  0.00

71 راسب 6151532751500حسين صبار  ياسر كتاوي221841310039 28  0.00

87 ناجح 695982595050456حسين عدنان جبر صبيح221841310040 29  65.14

82 ناجح 565050535050391حسين كريم محسن عذيب221841310041 30  55.86

73 ناجح 505050505250375حمدي عبد الرحمن مجيد جابر221841310042 31  53.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحمزة شنشول كامل حفاني221841310043 32  0.00

93 راسب 8233665072850حيدر جواد جخيور مهاوش221841310044 33  0.00

77 راسب 5323266050300حيدر حسين خشن شمخي221841310045 34  0.00

86 ناجح 695067505050422حيدر عبد الكاظم محسن عصري221841310046 35  60.29

80 راسب 6430503532500خير ا علي جبر احمد221841310048 36  0.00

85 راسب 690غغ647557زين العابدين مطر موسى ظاهر221841310049 37  0.00

80 راسب 6453503350500سجاد جميل عودة زغيرون221841310051 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد عبد الكريم عطشان حبيب221841310055 39  0.00

86 راسب 0غ68غ8369غسجاد عزيز كريم عبد ا221841310056 40  0.00

85 راسب 550غ68505030سلم عبد ا حسين غانم221841310059 41  0.00

75 راسب 5050503350560سلم محمد علوان حسين221841310060 42  0.00

81 راسب 5450573957600سلم محمد نعيم حسين221841310061 43  0.00

غ راسب 0غغغغغ50سيف صباح شاكر صالح221841310062 44  0.00

83 راسب 0غغصفر728881سيف صلح طريخم مزعل221841310063 45  0.00

98 راسب 7066573550500سيف عبود محمد عزيز221841310064 46  0.00

67 راسب 26500غ642854ضرغام قاسم عجيل زجي221841310065 47  0.00

89 ناجح 768085747682562عادل سعدي صالح حثيل221841310067 48  80.29

83 راسب 5952675736680عباس سعيد فرج محمد221841310068 49  0.00

81 ناجح 725461556363449عباس عبد الرضا ناصر حسين221841310069 50  64.14
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74 راسب 5450592456560عباس عكاب ناصر حسين221841310070 51  0.00

97 ناجح 908885576182560عباس علوي حمد عبد الحسين221841310071 52  80.00

87 ناجح 726661646394507عباس هاشم عبد الحسين خزعل221841310072 53  72.43

85 راسب 0غغغ585053عبد الحسين ربح ابو الهيل عجيل221841310073 54  0.00

80 راسب 6735735036500عبد الكريم خماط كريم كركوش221841310074 55  0.00

75 راسب 5651562651680علي احمد فاخر حسين221841310076 56  0.00

65 راسب 3325345050580علي باسم عبد فرعون221841310077 57  0.00

81 ناجح 796678798166530علي حسين ياسين عبيد221841310078 58  75.71

82 راسب 6250503950550علي خالد فاضل عباس221841310079 59  0.00

83 ناجح 645050505359409علي خضير حاجم بري221841310080 60  58.43

غ راسب 0غغغغغغعلي ربيع عمران فرهود221841310081 61  0.00

79 راسب 530غغ%726519علي صبر خضير كاظم221841310083 62  0.00

93 ناجح 876381535079506علي عادل ناصر علوي221841310084 63  72.29

98 ناجح 755572685070488علي عبد حمود عبد الحسن221841310086 64  69.71

83 راسب 5850505052370علي عبد دلي حمد221841310087 65  0.00

80 راسب 5560503136420علي مكي عبد ا جمعان221841310091 66  0.00

69 راسب 0غغصفر612822علي نعيم حسن خلف221841310092 67  0.00

86 ناجح 865077687471512علي وليد ماشي جساب221841310093 68  73.14

96 ناجح 939487927187620عمار ميثم جواد كاظم221841310094 69  88.57

74 راسب 6256215032500عمر مهدي عبد الرضا عواد221841310095 70  0.00

70 راسب 340غغ635050عمران جاسم خصاف جودة221841310096 71  0.00

91 راسب 63580غغ6272غيث محمد جخيور راضي221841310097 72  0.00

82 ناجح 656568605057447كرار حسين خشان عاشور221841310098 73  63.86

87 راسب 7883812864750كرار حسين ناصر خير ا221841310099 74  0.00

88 راسب 260%2219غ%5713كرار حيدر عبد الصاحب مجبل221841310100 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الحيائي

89 ناجح 695050716468461كرار سجاد صبيح ثامر221841310101 76  65.86

87 ناجح 807678736977540كرار علي ناصر مكطوف221841310102 77  77.14

92 راسب 6338504033640كرار محسن ثجيل صالح221841310103 78  0.00

65 راسب 500غغ%502816ليث رحمان تاغي جلوب221841310105 79  0.00

85 ناجح 727475505081487مثنى محمد أنعيم عودة221841310106 80  69.57

80 ناجح 685856545050416محمد احمد حسين ابراهيم221841310108 81  59.43

82 ناجح 675259615061432محمد حاتم حيال حسين221841310109 82  61.71

82 ناجح 665750515050406محمد سمير جبر احمد221841310111 83  58.00

62 راسب 0%723521315014محمد عبد الكريم جويد نجم221841310112 84  0.00

87 راسب 7769843439610محمد عبد المنعم ريسان مكي221841310113 85  0.00

79 راسب 5050385050540محمد عدنان حميد علي221841310114 86  0.00

82 راسب 6553505030310محمد علي محمد طاهر221841310115 87  0.00

75 راسب 510غ50غغ84محمد قاسم جعفر مفتن221841310116 88  0.00

80 راسب 6150605050320محمد كريم محسن محمد221841310117 89  0.00

83 راسب 7958623028500محمود توفيق محمد عيسى221841310118 90  0.00

88 ناجح 797450535982485مخلد رياض عودة ماجد221841310120 91  69.29

67 راسب 0غغغغغ50مرتضى حسين جويس باشخ221841310121 92  0.00

70 راسب 5628503638550مرتضى حميد عبد الحسين عناد221841310122 93  0.00

78 راسب 0غ65غغغ70مصطفى عباس مجخر ضيول221841310124 94  0.00

94 ناجح 948994858381620مصطفى عبد الكريم شاكر ضيدان221841310126 95  88.57

88 ناجح 918680535487539منتظر شعلن خلف ناصر221841310128 96  77.00

81 ناجح 665057505050404مهيمن علي حسن حنون221841310129 97  57.71

98 ناجح 97899795100100676ميثم جميل شعيبث عاشور221841310130 98  96.57

84 راسب 50500غغ5750نور جاسم جواد كاظم221841310132 99  0.00

66 راسب 7951372250370نور جاسم ماجد مسير221841310133 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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غ راسب 0غغ50غ7255وسام وارد كريم صالح221841310134 101  0.00

66 راسب 0غغغغغ50يحيى ستار كاظم محمد221841310135 102  0.00

79 راسب 2527350%502413يحيى عظيم جاسم محمد221841310136 103  0.00

81 ناجح 665055605056418يحيى يعقوب يوسف سالم221841310137 104  59.71

99 ناجح 95100989198100681مرتضى ناجي حاجم تليو221841310140 105  97.29

96 ناجح 9692979010096667منتظر حسن حنين زامل221841310141 106  95.29

المشاركون

106 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

66 40 % 37.74

 75.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

3 

 75.00

4 

3 

25  4070 45 43 0 

10 26 42 26 33 0 

 40.00 65.00 60.00 57.78 76.74 0.00
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