
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

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

99 ناجح 848287929091625احمد ثائر صادق وادي221851010001 1  89.29

98 ناجح 817287868083587احمد عبد المير اسد خان خلطي221851010004 2  83.86

غ راسب 0غغغغغ60احمد كاظم سعدون ونان221851010006 3  0.00

79 راسب 500غغ566556احمد محمد رشيد فرحان221851010007 4  0.00

88 ناجح 805068885851483احمد هادي شبيب علوي221851010009 5  69.00

83 راسب 0غغغ59غ51ازهر محسن صكر سعدون221851010010 6  0.00

63 راسب 0غغغغغ50ايمن وطن حمود جبر221851010012 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغباسم علي محمد احمد221851010013 8  0.00

87 راسب 6350615033400جعفر اصويان بطي اجنام221851010014 9  0.00

86 ناجح 505950605257414جعفر الصادق امين خريجه عجيل221851010015 10  59.14

98 راسب 0غغغ716271جواد ريحان عبد الحسين علي221851010016 11  0.00

92 ناجح 505051605772432حبيب حسين علي راهي221851010017 12  61.71

غ راسب 0غغغغغغحسن شاكر عبد ادهام221851010019 13  0.00

62 راسب 0غغغغغغحسن عبد ا قاسم محمود221851010020 14  0.00

78 راسب 0غ515050غ56حسن علي حسين خضير221851010021 15  0.00

81 راسب 0غغغ50غ61حسن عوده عزيز يوسف221851010022 16  0.00

96 راسب 66500غ8285غحسن كاظم جوده مشني221851010023 17  0.00

92 راسب 6550544250550حسين باسم حسب كاظم221851010024 18  0.00

87 ناجح 687667827069519حسين ستار جعفر برغوث221851010025 19  74.14

94 ناجح 868388909297630حسين شاكر شاتي نوير221851010026 20  90.00

75 راسب 5130502721400حسين شهيد خلف شهيب221851010028 21  0.00

77 راسب 0غ%5935505014حسين موسى محمد رضا221851010033 22  0.00

80 راسب 0عشر%15%52242213حمزة كريم خزار مارد221851010036 23  0.00

78 راسب 0غغ57575052حيدر صالح عباس جبار221851010037 24  0.00

82 ناجح 756975705364488حيدرر خميس عبد الرزاق عطشان221851010039 25  69.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

98 ناجح 637376716551497خالد مطشر هليل حنون221851010040 26  71.00

78 راسب 0غغغغغ54ذو الفقار عبد المير علي محسن221851010041 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد جاسم علي خزيعل221851010045 28  0.00

85 راسب 0غغ5850غ57سجاد حسين داخل محسن221851010046 29  0.00

92 راسب 7379715136560سجاد خليل عبد الرزاق محسن221851010047 30  0.00

95 راسب 600غغ646571سجاد محسن ثجيل شمخي221851010050 31  0.00

85 راسب 6659615528500سجاد نعمه جاسم جبار221851010051 32  0.00

93 راسب 6550645032550سلم عبد ا عبد العظيم حمود221851010052 33  0.00

82 راسب 7950733450510سيف تحسين فهد عطيه221851010053 34  0.00

92 راسب 950غ909194غصلح عجيل حبش مجيد221851010054 35  0.00

82 راسب 5450583350410ضرغام محمد عباس زباله221851010055 36  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعادل شعلن هندي دواس221851010057 37  0.00

89 راسب 630غغ79صفر63عباس صبار جواد كاظم221851010060 38  0.00

غ راسب 0غغغغ63غعباس ماجد منسي غالي221851010062 39  0.00

85 راسب 0غ50غ535065عباس مطر عبد ساجت221851010063 40  0.00

58 راسب 0غغغغ50غعباس وحيد عبد ثامر221851010064 41  0.00

78 راسب 5252513554320عبد ا حميد مشري صيوان221851010067 42  0.00

85 راسب 5033503927410عبد ا مطر عبد ا مصبح221851010068 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي احمد جبار ناعم221851010071 44  0.00

83 راسب 320أربع%50696012علي اسعد عباس كامل221851010072 45  0.00

غ راسب 0غغغغغ52علي حسب كامل مطلك221851010074 46  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي حسين دويح عبد علي221851010075 47  0.00

71 راسب 240%5066672417علي رياض عبد الكريم حبش221851010079 48  0.00

90 راسب 650غ6763غ74علي سعد جابر شجان221851010080 49  0.00

88 راسب 0غغغ5768غعلي صادق شاكر طاهر221851010081 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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83 راسب 5050562134500علي طالب عبد مهوس221851010082 51  0.00

83 راسب 0غغغغغغعلي عاجل خلف عبد221851010083 52  0.00

91 راسب 0صفرغ55506723علي لطيف عبيد حيدر221851010085 53  0.00

91 راسب 0غغغ587363علي مجيد حميد جبر221851010086 54  0.00

94 راسب 500غ51غ6266علي يوسف حسين جلود221851010088 55  0.00

84 راسب 5252565036580غزوان نعمه جمعه فياض221851010089 56  0.00

95 ناجح 716379526260482غيث احمد مزهر سليمان221851010090 57  68.86

90 راسب 0غغ705054غكاظم صباح علل زاير221851010091 58  0.00

72 راسب 620غ6554غغكرار حيدر سلمان جايد221851010092 59  0.00

85 راسب 0غغ567253غكرار عبد الرحمن حسن لفته221851010093 60  0.00

غ راسب 0غغغغغغليث عبد الحسين خضر دواس221851010094 61  0.00

82 راسب 540غ5061غ58مؤمل خضير عوض جبار221851010095 62  0.00

92 ناجح 576072505054435مؤمن موسى قادر حسن221851010096 63  62.14

غ راسب 0غغغغغغماهر منير صكبان رجيب221851010097 64  0.00

94 ناجح 788493798270580محمد جبار محمد كطاع221851010100 65  82.86

88 ناجح 757980506160493محمد حامد والي صحن221851010101 66  70.43

79 راسب 0غ697461غ69محمد حسين شمخي جابر221851010102 67  0.00

91 راسب 0غغغ666570محمد حسين ناصر رسيل221851010103 68  0.00

86 راسب 0غغغغغ50محمد خضير حنون صالح221851010104 69  0.00

غ راسب 0غغغ78غغمحمد صادق وليد طعيمه عبد الحسين221851010105 70  0.00

92 ناجح 697468586250473محمد عادل مثاري كسار221851010106 71  67.57

93 راسب 6271683836500محمد هادي علوان فرحان221851010108 72  0.00

73 راسب 0غغغغغغمرتضى داخل محسن فرهود221851010109 73  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى رعد خضير عباس221851010110 74  0.00

95 ناجح 637258696962488مرتضى عدنان منعم هاشم221851010112 75  69.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

التطبيقي

86 راسب 500%5050612614مصطفى شناوة مشحوت ورير221851010116 76  0.00

87 ناجح 836876758166536مصطفى محمد طاهر جاسم221851010117 77  76.57

97 ناجح 907084766382562مصطفى نعيم عبد الرضا معارج221851010118 78  80.29

95 راسب 500غغغ5150مقتدى ثامر رشاد فليح221851010119 79  0.00

92 راسب 0غ50غ555154منتظر علي مناحي جوده221851010120 80  0.00

86 راسب 520غ50غغ60منتظر عواد سرحان توماس221851010121 81  0.00

غ راسب 500غغغ68غمهدي عمران مكطوف حميدي221851010125 82  0.00

79 راسب 58760غغ7269هادي نايف عذاب عبد221851010127 83  0.00

97 راسب 580غ727061غهيمن محمد جاسم بطي221851010129 84  0.00

88 راسب 0غ%6360665016ياسر طالب زوري فجر221851010130 85  0.00

88 ناجح 677480785178516ياسين شلل طارش مرزوك221851010131 86  73.71

64 راسب 0غغغغ53غيوسف كامل عطشان خلف221851010132 87  0.00

المشاركون

87 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

69 18 % 20.69

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 100.00

1 

1 

11  1123 24 18 0 

6 10 10 9 9 0 

 54.55 90.91 43.48 37.50 50.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


