
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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 5350503350500حسن ستار غافل مزعل221751003022 1  0.00

88 راسب 5250583850500غيث جاسم محمد جمعه221751003095 2  0.00

71 راسب 5550504120500محمد صادق مزيعل جابر221751003108 3  0.00

98 راسب 0غ77786683غاحمد اركان محمد دخيل221851003001 4  0.00

غ راسب 6560500غ86غاحمد جاسب حسين عبد221851003002 5  0.00

93 ناجح 878550927979565احمد سالم حواس نشمي221851003005 6  80.71

90 ناجح 656467776179503احمد صعيوج سمير معجل221851003006 7  71.86

80 راسب 500ثمان50297126احمد عبد المحسن شبرم علوان221851003007 8  0.00

99 راسب 6358792565660احمد عدنان حسان ثابت221851003008 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد عقيل عطيه حسن221851003009 10  0.00

88 راسب 57610غغ7378احمد هاني حسن عبود221851003011 11  0.00

96 ناجح 757668716450500اسماعيل سلطان قاسم بزيع221851003013 12  71.43

73 ناجح 696873596852462اكرم قاسم طالب كريم221851003014 13  66.00

96 راسب 0غ7190756373الحسين احمد عبد الحسين حمزه221851003015 14  0.00

100 ناجح 828889988576618امير حازم شنته مري221851003016 15  88.29

97 ناجح 685075506369472جاسم صادق محمد خضير221851003018 16  67.43

86 راسب 50600غ666065جعفر اياد احمد عباس221851003019 17  0.00

77 راسب 5832624032500جعفر باقر فاخر وليد221851003020 18  0.00

89 ناجح 715878808894558جعفر عاشور غانم شلب221851003022 19  79.71

99 ناجح 879390839292636جعفر عبد الجليل درويش حسين221851003023 20  90.86

92 راسب 6356823950500حاتم كريم جبار راضي221851003024 21  0.00

71 راسب 5850813433500حامد سعد عطشان ذيخان221851003025 22  0.00

85 راسب 5037592426410حسن جواد سالم نزال221851003026 23  0.00

83 راسب 5128713351410حسن رعد بدر فرحان221851003027 24  0.00

98 راسب 88918197710صفرحسن عبد الرضا شناوه علوان221851003029 25  0.00
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84 راسب 5523545628500حسن علي عبد الزهره داخل221851003032 26  0.00

71 راسب 0غغغ50غ50حسين حاتم كريم مجيد221851003035 27  0.00

غ راسب 0غغغغغ54حسين حسن محسن راهي221851003036 28  0.00

84 راسب 0غ696961غغحسين عبد الرحمن عنيد عواد221851003039 29  0.00

85 راسب 510غغ59غ52حسين عبد الزهره جلوب خليفه221851003040 30  0.00

95 ناجح 848588898760588حسين عدنان عبد الحسين خنجر221851003042 31  84.00

77 راسب 7850822655570حسين علي عجه عوده221851003044 32  0.00

81 راسب 68660صفر715068حسين علي فليح حسن221851003045 33  0.00

78 راسب 6739713527550حمزه عبد الكريم علي نوري221851003047 34  0.00

95 ناجح 775491858684572حيدر عبد الكريم عطشان وداي221851003050 35  81.71

84 راسب 0تسع5650633253حيدر ماجد محيبس حسن221851003052 36  0.00

غ راسب 0غ50غ625062حيدر محمد طاهر كامل221851003053 37  0.00

غ راسب 0غغغغ68غرسول هداب خيون بدر221851003054 38  0.00

94 ناجح 617574506269485سجاد جبار علي حسين221851003059 39  69.29

89 راسب 5950654262500سجاد جعفر عايد كاطع221851003060 40  0.00

94 راسب 50500%69737312سجاد عدنان جبار ناصر221851003063 41  0.00

78 راسب 5029505050500سجاد كاظم عبد ا لشه221851003065 42  0.00

80 راسب 5430703054540شهاب احمد ذياب دخيل221851003071 43  0.00

80 راسب 6124665733570صادق عبد الكاظم علمه عيدان221851003072 44  0.00

65 راسب 0غ55غ50غ54صفاء ثامر رهيف عويد221851003073 45  0.00

97 راسب 0غغغ67غ24عباس حطحوط رويس حمد221851003074 46  0.00

81 راسب 0غغغ75غغعباس رحيم شيال كاظم221851003077 47  0.00

78 راسب 5630565450620عباس عادل عبد الرحمن. جبر221851003078 48  0.00

83 راسب 6230626169500عباس عبد هاشم عويد221851003079 49  0.00

93 ناجح 726775685970504عباس عقيل كريم فهد221851003080 50  72.00
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94 راسب 620غغ605163عباس فاضل عذاب عبد الزهره221851003081 51  0.00

82 راسب 0غغغ7159غعبد ا حامد هادي عبد علي221851003083 52  0.00

76 ناجح 625171505050410عبد ا عبد الرزاق مخور عاصي221851003084 53  58.57

77 راسب 5121582152380عبد المنتظر رحيم جحيل خليف221851003085 54  0.00

81 راسب 5662552724500علي احمد مجيد كريم221851003087 55  0.00

99 ناجح 857192798886600علي خالد كاظم نتيش221851003090 56  85.71

87 ناجح 685076876972509علي خضير عطيه هيونطه221851003091 57  72.71

95 راسب 25520غ635450علي طلل عبد عزيز221851003096 58  0.00

87 راسب 3953505050500علي عبد العباس حنون جبرة ا221851003100 59  0.00

82 راسب 5220665666750علي قاسم علوان كعبه221851003104 60  0.00

76 راسب 54510غ575065علي محمد عبد الرضا سمير221851003105 61  0.00

88 راسب 6536672022640علي هشام هاشم جيثوم221851003107 62  0.00

87 راسب 0غغغ58غ60علي وصفي طاهر عجلن221851003108 63  0.00

85 راسب 50500غغغ59علي ياسين جليل يعقوب221851003109 64  0.00

89 راسب 0غ9378غ71غكرار حيدر رزاق شلكه221851003112 65  0.00

94 ناجح 776181896765534كرار حيدر محسن جواد221851003113 66  76.29

81 راسب 520غ619150غكرار قديم انعيس سمير221851003114 67  0.00

87 ناجح 677689655061495كرار ماجد عوده بناي221851003115 68  70.71

85 ناجح 686982535350460كرار محمد عبد الساده خليف221851003116 69  65.71

89 راسب 0غغغ6881غمؤمل حسين فجر طعمه221851003118 70  0.00

97 ناجح 706586505081499مؤمل عبد اللطيف عبد الخضر فالح221851003119 71  71.29

78 ناجح 575078505950422مؤمل محمود محسن راهي221851003122 72  60.29

72 راسب 0غغغغ5051مجتبى عباس حسن كاظم221851003123 73  0.00

69 راسب 23520%3614واحد59محسن علي عبد العالي طاهر221851003126 74  0.00

96 راسب 80720ثلث828182محمد بادي عواد محمد221851003127 75  0.00
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غ راسب 0غغغغغغمحمد حسن طوكان عايز221851003131 76  0.00

75 راسب 0غغغ505458محمد حيدر قحطان يحيى221851003132 77  0.00

94 ناجح 758385746977557محمد رضا عبد الكريم مهدي محمد221851003133 78  79.57

86 راسب 7833685269760محمد طالب قاسم جبر221851003134 79  0.00

80 راسب 0غ53غ646567محمد علي هادي مشاي221851003135 80  0.00

80 ناجح 647166505550436محمد عماد حسن صالح221851003136 81  62.29

92 راسب 6936885070750محمد قاسم طاهر نعمه221851003137 82  0.00

80 راسب 5955545029500محمد قاسم كاظم علس221851003138 83  0.00

90 ناجح 648282536555491محمد محسن ابراهيم عاجل221851003139 84  70.14

65 راسب 310%5366502019محمد محسن بدر مارد221851003140 85  0.00

86 راسب 6337667470760محمد مصطفى عبيد كاظم221851003141 86  0.00

89 راسب 53540غ698869محمد هاشم محمد خضر221851003142 87  0.00

90 راسب 0غ547360صفر75مرتجى عمار جباري مطر221851003143 88  0.00

91 راسب 710غغ746668مرتضى علي عجه عوده221851003145 89  0.00

غ راسب 0غغغ51غغمرتضى علي عوده حامي221851003146 90  0.00

79 راسب 5367594131500مصطفى احمد مدلل ثامر221851003151 91  0.00

97 ناجح 829191747580590مقداد رحيم عبد زوير221851003156 92  84.29

77 راسب 52540غ696285منتظر حبيب مشخول حسن221851003157 93  0.00

74 راسب 0غغغ575467منتظر علي جرد حسن221851003158 94  0.00

78 راسب 560غتسع587575منتظر علي محمد حسن محيسن221851003160 95  0.00

79 راسب 5071503024520موسى الكاظم صباح كاطع غالي221851003162 96  0.00

93 راسب 5974796241690نشوان عماد مأمون علوان221851003163 97  0.00

77 راسب 500غغ64غ66يوسف علي عبد زوير221851003167 98  0.00

83 راسب 6130855567510يونس ربح محسن عطشان221851003168 99  0.00
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المشاركون

99 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

75 24 % 24.24

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 62.50

8 

5 

28  844 28 19 0 

8 7 21 12 14 0 

 28.57 87.50 47.73 42.86 73.68 0.00
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