
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ذي قار
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2018/2017
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028رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

55 راسب 54550غصفر5050حسام عبد الغني شباط زاير221751028018 1  0.00

83 راسب 72610صفر573268حسين جبار عبد ا حسن221751028028 2  0.00

69 ناجح 505458575050388حمزه رعد عباس عبد221751028040 3  55.43

78 ناجح 525064505056400ضياء علي جاسم حنوف221751028080 4  57.14

50 راسب 5050503126500عدي صدام نعيمه لفته221751028096 5  0.00

71 راسب 5050592738500محمد قاسم حزام عنود221751028134 6  0.00

94 راسب 6870823950590منتظر جبار حسين خليفه221751028153 7  0.00

78 راسب 0غ58غ505350ابراهيم جاسم محمد دخيل221851028001 8  0.00

67 راسب 0غغغ555150احمد بادي خصاف سلمان221851028002 9  0.00

79 ناجح 675875535753442احمد حكيم محسن فاطس221851028003 10  63.14

71 راسب 0عشر%11صفر502974احمد سالم مزهر عبد221851028004 11  0.00

غ راسب 0غغغغ65غاحمد عدنان عبد حميدي221851028005 12  0.00

87 راسب 580غغ78غ61احمد فاضل حسن علي221851028006 13  0.00

84 راسب 0غغغ58غ52احمد فاضل عيدان مايع221851028007 14  0.00

58 راسب 0%2829302815غاحمد كاظم رسن كمر221851028009 15  0.00

73 راسب 0غغ5069غ58اعلن رحمان نايف جخيم221851028010 16  0.00

88 راسب 0غغغغغ50اكرم حسين زغير كويم221851028011 17  0.00

88 راسب 6653813823500امين كشاش بكلي مصاول221851028012 18  0.00

96 راسب 650تسعخمس62%2718انور فاخر طعمه جاسم221851028013 19  0.00

78 راسب 0غغغ50غغبلل ثامر طعمه جكينم221851028015 20  0.00

95 ناجح 609593516668528بهاء حسون فليح حسن221851028016 21  75.43

87 راسب 530غ73738167جاسم احمد عبد الحسين حاتم221851028017 22  0.00

67 راسب 0غ5858526650جبار حميد عليج اشيجر221851028018 23  0.00

86 راسب 500غغ536661حبيب ظاهر محيسن عطشان221851028019 24  0.00

66 راسب 0غغ55526250حسام سعد منخي جبر221851028020 25  0.00
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غ راسب 0غغ6050غغحسن علي سلمان مجيد221851028021 26  0.00

73 راسب 0غ51غ50غ50حسن عواد حنون جابر221851028022 27  0.00

59 راسب 0غغ5650غ50حسن عواد كاظم مسير221851028023 28  0.00

81 راسب 0غغغ605665حسن كاظم جوده سلمان221851028024 29  0.00

76 راسب 0غغغ58غ50حسن مؤيد كريم طاهر221851028025 30  0.00

68 راسب 3150505029210حسين ثامر عمعوم صفوك221851028026 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جاسم طاهر سرسوح221851028027 32  0.00

61 راسب 0غغغ325253حسين جمعه منصور سالم221851028028 33  0.00

82 راسب 0غغ847782غحسين حميد علي حسن221851028029 34  0.00

98 ناجح 645077505250441حسين خماط رشك عذافه221851028030 35  63.00

83 راسب 0غ758562غغحسين رياض نعمه حسين221851028032 36  0.00

91 ناجح 685375506252451حسين علي زويد مطر221851028033 37  64.43

85 راسب 51800غ739959حسين علي عبد ا معله221851028034 38  0.00

60 راسب 0غغغغغغحسين كريم كامل ثويني221851028035 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغحمود فاضل صاحب عبد الحسين221851028036 40  0.00

75 راسب 0غغغ51غ50حيدر حسن جبر خليل221851028037 41  0.00

74 راسب 0غغغغغ50حيدر خالد تركي فارس221851028038 42  0.00

81 راسب 330صفر53226340حيدر رزاق مناحي كيطان221851028039 43  0.00

82 راسب 0غ5055غ60غخالد صالح عبد وره221851028041 44  0.00

92 ناجح 648782788391577خير ا حسين مطرود عباس221851028042 45  82.43

95 ناجح 698192968290605ذو الفقار رحيم عبد الحسن شلش221851028043 46  86.43

71 راسب 0غ50غ54غ50ذو الفقار عبد الكاظم كريم غضبان221851028044 47  0.00

69 راسب 0غغغ62غ51رياض سعيد ثجيل عطيه221851028045 48  0.00

89 ناجح 625067585661443رياض قادر شراد شرف221851028046 49  63.29

غ راسب 0غغغغغغزين العابدين حسن كاطع علي221851028047 50  0.00
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80 راسب 5056736337640زين العابدين صباح حذيه كطل221851028049 51  0.00

84 راسب 0غ50غ50غ50ستار حمود عباس شمخي221851028050 52  0.00

97 ناجح 669184657167541سجاد سامي رزاق عتر221851028052 53  77.29

83 راسب 0غغغ505054سجاد ضياء فلح عبد الحسن221851028053 54  0.00

79 راسب 0غ50غغغ50سجاد عاشور يرو حاجم221851028054 55  0.00

56 راسب 0غغغغغغسجاد علي زغير ياسين221851028055 56  0.00

91 راسب 580صفر66727564سجاد محسن حامد يوسف221851028056 57  0.00

63 راسب 5030595031340سيف حازم فليح هادي221851028058 58  0.00

56 راسب 0غغغ55غغشاكر هاشم سعيد حدوان221851028059 59  0.00

77 راسب 5022585037610صاحب كاظم حسين عوده221851028060 60  0.00

74 راسب 650غ696954غطالب مطشر ياسر مطرود221851028063 61  0.00

94 ناجح 667579887370545عباس عدنان ناهي حسين221851028064 62  77.86

78 راسب 765059610غ57عباس مطشر حميد طلب221851028065 63  0.00

84 راسب 5250643251520عباس ناجي رزاق جار ا221851028066 64  0.00

77 راسب 5750683436370عباس ناصر طخيم حسن221851028067 65  0.00

69 راسب 0صفرصفرغصفر5153عجمي عوده عجمي طعيمه221851028070 66  0.00

82 راسب 0%533461535015عقيل حميد ارحيم حميد221851028071 67  0.00

83 ناجح 685968596854459علء محمد لفته مجباس221851028073 68  65.57

66 راسب 0غغغ50غ50علي جوده عطيه محمد221851028075 69  0.00

79 راسب 6534575050420علي حسين كاظم شمخي221851028077 70  0.00

89 راسب 5552655041500علي حميد كوعي ابراهيم221851028078 71  0.00

91 راسب 51595550500غعلي طالب علوان مهلهل221851028081 72  0.00

94 ناجح 776290908469566علي عامر كاظم مزيعل221851028082 73  80.86

78 راسب 0غغ5950غ50علي عبد الرضا محيسن عليوي221851028083 74  0.00

68 راسب 0غغصفر53%5014علي عمار موسى عطا221851028084 75  0.00
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83 راسب 0غ50غ5563غعلي عون ناصر سفيح221851028085 76  0.00

76 راسب 0غصفر5150%5019علي لطيف جاسم عوده221851028089 77  0.00

68 راسب 0صفرصفر51376756علي محسن رشك سلمان221851028090 78  0.00

96 راسب 82940غ8686غعلي وناس عطشان زغير221851028091 79  0.00

80 راسب 3239785050420عماد جواد كاظم خلف221851028092 80  0.00

68 راسب 0غغغ515056عون ذياب سرحان غافل221851028093 81  0.00

74 راسب 0غغغ56غغعيسى عبد الكاظم حنون كاظم221851028094 82  0.00

80 راسب 0غغغ575758فراس مالك فارس عليوي221851028095 83  0.00

73 راسب 0غ5250595051قاسم جابر عطيه دوار221851028096 84  0.00

100 ناجح 649785746751538كاظم بسام موسى عطا221851028097 85  76.86

54 راسب 0غغغ55غ50كرار رضا عجو سويف221851028098 86  0.00

غ راسب 69720غغ8277كرار شاكر يوسف حاجم221851028099 87  0.00

92 راسب 0غ50غ69غغكرار يونس عكله صيوان221851028100 88  0.00

69 راسب 0غغغغ50غمؤمل جبار حسين خليفه221851028101 89  0.00

74 ناجح 525373675064433مؤمل حسين كريم ورد221851028102 90  61.86

70 راسب 0غغغ50غ50ماجد سلمان حسن كمر221851028103 91  0.00

90 راسب 0غغغ5357غمحمد الباقر شاكر عبد عوده221851028106 92  0.00

50 راسب 0غغغ52غغمحمد جبار سلمان عبد علي221851028107 93  0.00

83 ناجح 565062505050401محمد زعيم نجم عبد ا221851028108 94  57.29

98 ناجح 597695777972556محمد صباح شمخي جبر221851028109 95  79.43

56 راسب 0%502050363219محمد عادل عبد الحسن هلل221851028110 96  0.00

77 راسب 0غغغ50غغمحمد عباس مغير حيال221851028111 97  0.00

95 ناجح 695583706871511محمد عيدان خفيف سلمان221851028112 98  73.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد كامل رزاق حرب221851028113 99  0.00

96 ناجح 738282556978535محمد نجم عبود شمشير221851028114 100  76.43
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94 ناجح 637871665065487مرتضى ثجيل ضلل هبر221851028115 101  69.57

86 راسب 0غغغ71غ56مرتضى سليم جاسم محمد221851028116 102  0.00

82 راسب 0غ63غ637686مسلم حسين مزعل رزن221851028117 103  0.00

81 راسب 0غغغ63غ56مسلم عمار هاشم نزال221851028118 104  0.00

67 راسب 0غ5925585230مسلم محمد عباس شمخي221851028119 105  0.00

92 ناجح 748785758889590مشتاق طالب عبيد عبد الرضا221851028120 106  84.29

94 راسب 500غ707366غمصطفى عبد الكاظم عباس خميس221851028123 107  0.00

91 راسب 500غغ70غغمصطفى علي عباس شمخي221851028124 108  0.00

75 راسب 5023592221300مقتدى كامل عاشور عصواد221851028127 109  0.00

76 ناجح 615270505050409مقتدى مشتاق طالب نعيم221851028128 110  58.43

59 راسب 0غغغ50غ50منتظر خالد فرحان زغير221851028129 111  0.00

73 راسب 0غ50غ63غ67منتظر راشد عويد كاظم221851028130 112  0.00

66 راسب 5652605038500منتظر سعد شويل زايد221851028131 113  0.00

84 راسب 0غ505350غ61منتظر محمد فالح اعويد221851028133 114  0.00

84 راسب 0غغغ61غ60هاني صالح علي عبيد221851028135 115  0.00

غ راسب 0غغغ87غ71هيثم احمد حنون جابر221851028136 116  0.00

76 راسب 210صفر50215131وليد رزاق عوده محسن221851028137 117  0.00

73 راسب 0غغغ50%5016ياسر جليل جبار عويد221851028138 118  0.00

91 ناجح 707685819073566يوسف قاسم عبد الحسن شلش221851028139 119  80.86

المشاركون

119 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

96 23 % 19.33

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 55.56

9 

5 

22  824 28 26 0 

5 6 13 8 12 0 

 22.73 75.00 54.17 28.57 46.15 0.00
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