
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 الغراف للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 5525525028520بهاء عبيد اضميد صياح221751022020 1  0.00

84 راسب 0غصفرتسع50%5615ابراهيم علي كاظم جابر221851022001 2  0.00

85 راسب 270غ5025%5019احمد حسن جبر محيسن221851022002 3  0.00

55 راسب 0غغغغغ50احمد عمار عبد الحليم عبد221851022004 4  0.00

93 ناجح 705182597260487ازهر خالد شعلن عباس221851022006 5  69.57

غ راسب 0غغغغغغاياد محمد خضر مطر221851022007 6  0.00

غ راسب 0غ55غغغ53باقر اسويد نمر رهيف221851022008 7  0.00

98 ناجح 767382607784550باقر سلمان جبر علي221851022009 8  78.57

79 راسب 520غغ675465بهاء عبد الحسن راضي مهاجر221851022011 9  0.00

60 راسب 0غغغغغغجاسم جليل خضير لفي221851022012 10  0.00

71 راسب 510غغ50غغجعفر هاشم غركان كاطع221851022013 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغجمال كريم رزاق خفيف221851022015 12  0.00

غ راسب 0غغغغغ50حامد جبار كريم غياض221851022016 13  0.00

غ راسب 0غغغغ8059حسن جمعه تبينه بديوي221851022017 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن حميد بهلول احمد221851022018 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن طعمه نجم عبد ا221851022019 16  0.00

52 راسب 0غغغغغغحسن عبد المير لعيبي دهيرب221851022020 17  0.00

79 راسب 0غ51غ56غ50حسين جمال علي محسن221851022021 18  0.00

86 ناجح 605575505150427حسين جمعه تبينه بديوي221851022022 19  61.00

71 راسب 0غغغغغ50حسين علي كريم خلوف221851022024 20  0.00

79 راسب 560غغ61غ50حسين محمد جواد كاظم221851022026 21  0.00

87 راسب 0غغغغ5252حميد عيدان فليح حسن221851022028 22  0.00

70 راسب 0غغغ50غ50حيدر سامي عامر يوسف221851022029 23  0.00

80 راسب 5634543750270حيدر محمد مطشر جواد221851022031 24  0.00

50 راسب 0غغغغغغحيدر مزهر مطشر هزاع221851022032 25  0.00

مدير المركز
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85 ناجح 626273788072512خالد شعلن معارج جياد221851022033 26  73.14

50 راسب 0غ50غ50غ50خالد عبد الحسين سعود فرحان221851022034 27  0.00

89 راسب 0غ53غغ6456رسول شاني شهيب نشمي221851022035 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغرضا حسين خيون عبد الرضا221851022037 29  0.00

82 راسب 593250500%5414سجاد حسن ناصح مشاي221851022038 30  0.00

81 راسب 0%19%562219%5016سجاد علي عبد الكريم جاسم221851022039 31  0.00

95 راسب 710غغغ7157سجاد كريم خلف عبيد221851022040 32  0.00

92 راسب 5855773950660سجاد مجيد شنيدح عبد ا221851022041 33  0.00

83 ناجح 525361505950408سيف سعد عبد جازع221851022044 34  58.29

74 راسب 0غ53غغ6260سيف محمد عدنان حميد221851022045 35  0.00

68 راسب 0%38203019%5019صادق شمخي جبار جاسم221851022046 36  0.00

94 ناجح 725098727480540ضياء عبد ا جمعة عبد ا221851022047 37  77.14

67 راسب 0غغغ50غ50عبد ا جعفر حسن مكبول221851022051 38  0.00

86 راسب 6033613450500عبد ا سعد عزيز حمد221851022053 39  0.00

76 راسب 0غغغغغغعبد المهدي نعيم هويدي حسن221851022055 40  0.00

73 ناجح 525056556764417عقيل مجيد غازي عباس221851022056 41  59.57

85 راسب 5550622550380علء حسين طكان فزع221851022057 42  0.00

63 راسب 0غغغغغ50علء حسين كاظم نعمه221851022058 43  0.00

98 ناجح 827695898883611علي جبار خزعل عكاب221851022059 44  87.29

66 راسب 0%222131202813علي حسين علي خلوهن221851022060 45  0.00

50 راسب 0%16%19%26235019علي حسين علي مهوس221851022061 46  0.00

76 راسب 5050632454500علي سعيد دايخ زياد221851022062 47  0.00

92 راسب 0غ65صفر55تسع69علي شريف تامول سعد221851022063 48  0.00

79 راسب 0غغغ675050علي صباح حسن بصيص221851022064 49  0.00

71 راسب 6837695465590علي عبيد شريف خفي221851022066 50  0.00
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غ راسب 0غغغغغغعلي كاظم حسن جويد221851022067 51  0.00

86 ناجح 565070545450420علي كريم علي صكبان221851022068 52  60.00

غ راسب 0غغغ66غغعلي منخي جبر عبد الرضا221851022069 53  0.00

82 راسب 5327522950500علي ناظم بكي عيسى221851022070 54  0.00

81 راسب 0غ53غغ5061عماد صخل عباس صغير221851022071 55  0.00

غ راسب 0غغغغغ50غسان كامل عبد ا حسن221851022072 56  0.00

91 ناجح 636380505750454فؤاد حسن حيال عبد221851022073 57  64.86

81 ناجح 667691566650486فهد عزاره عباس صغير221851022075 58  69.43

88 راسب 55580غ525884قيصر صباح عسل شكري221851022076 59  0.00

100 ناجح 707595506552507كاظم اركان مخور معارج221851022077 60  72.43

90 راسب 5050644050500كاظم ناظم شريف سفيح221851022078 61  0.00

65 راسب 0غ55غغغغكامل عبد ا عباس صغير221851022079 62  0.00

غ راسب 0غغغغ5850كرار زعيبل عجيل عنيث221851022080 63  0.00

75 راسب 5836500غغ34كرار عمران عزيز طوكان221851022081 64  0.00

92 ناجح 655565515053431كرار كاظم ساجت رزن221851022082 65  61.57

85 راسب 590غ50غغ57محمد جابر عنيد ساير221851022084 66  0.00

69 راسب 500غغغغغمحمد حسون هادي ضميد221851022085 67  0.00

87 راسب 5450503250500محمد كريم قاسم عويجل221851022087 68  0.00

87 راسب 0غغصفر68غ65محمود علي بشير جاهل221851022089 69  0.00

79 راسب 0غغغ50غ50محمود نصيف عزيز راضي221851022090 70  0.00

88 راسب 560غغ78غ51مرتضى جبار شريف محمد221851022091 71  0.00

90 راسب 580غغ645564مرتضى حميد دايخ زياد221851022092 72  0.00

90 ناجح 625498606480508مرتضى صالح رفيش سلطان221851022093 73  72.57

72 راسب 500غغ51غ54مصطفى حيدر منشد عبد221851022094 74  0.00

79 ناجح 575062555056409مصطفى قنديل عليوي ابو حرك221851022095 75  58.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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74 راسب 0غغغغغغمصطفى مطشر كاظم علي221851022096 76  0.00

84 راسب 0غغغ68غغمصطفى ناصر رحيم راشد221851022097 77  0.00

73 راسب 0غغغغ5050مصعب رياض ثامر محسن221851022098 78  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر سعد غياض خماكه221851022099 79  0.00

96 راسب 7440903563730مهدي عدنان جبر علي221851022100 80  0.00

95 راسب 59630صفر87%8112هيثم محسن عبد الرزاق علي221851022101 81  0.00

87 راسب 5050570غ5650واثق علي هجور دنس221851022102 82  0.00

المشاركون

82 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

67 15 % 18.29

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 40.00

5 

2 

16  1227 12 12 0 

2 10 8 6 5 0 

 12.50 83.33 29.63 50.00 41.67 0.00
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