
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 الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

069رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغاحمد جاسم صالح ناصر221851069001 1  0.00

77 راسب 30500صفر505050احمد حريجه جوده خلوي221851069002 2  0.00

91 ناجح 606170756179497احمد رحيم جاسم ساجت221851069003 3  71.00

72 راسب 0غ34أربع553681احمد رشيد مصيجر شنته221851069004 4  0.00

73 راسب 57570غ55غغاحمد عبد الحسين عدنان صالح221851069005 5  0.00

74 راسب 2420270عشر%3011احمد كاظم عزيز محسن221851069006 6  0.00

78 راسب 500غ52غ61غاسيل حريجه جوده خلوي221851069007 7  0.00

86 ناجح 596571697475499امجد رياض جبار حمد221851069008 8  71.29

87 ناجح 665072675359454جعفر حسين علي عبد221851069010 9  64.86

84 راسب 665061520غ56حسن اسماعيل حسن بديوي221851069012 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن حسين خيون عبيد221851069013 11  0.00

75 راسب 0غغغغغغحسن عبد المير خميس صبار221851069014 12  0.00

55 راسب 0غغغغغغحسين جمعه محمد جاسم221851069015 13  0.00

غ راسب 0غ53غ7650غحسين خضير جباري جعفر221851069016 14  0.00

84 راسب 570غغ5059غحسين خوام ياسين مجلي221851069017 15  0.00

77 راسب 0غغغغغ53حسين عبدالمير جواد كاظم221851069018 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين علي عبد الحسين صاحب221851069019 17  0.00

89 راسب 50530غغغ23حسين قاسم طاهر زغير221851069020 18  0.00

79 راسب 50500غغغ50حسين قصي صالح حمادي221851069021 19  0.00

72 راسب 0غ50غغ%5013حمزه عطوان عويش سمير221851069022 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغحمود عويد عرار علي221851069023 21  0.00

85 ناجح 585069505362427حيدر محمد عبد الزهره نعيمه221851069025 22  61.00

غ راسب 0غغغغغ57خليل سعدون خليل داخل221851069026 23  0.00

85 راسب 0غ56غغ50غذو الفقار علي طاهر حسن221851069027 24  0.00

82 راسب 0غ50غغغ57رسول ذياب كشيش حواد221851069029 25  0.00
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82 راسب 0غغ62575052زين العابدين حميد راضي نور221851069030 26  0.00

51 راسب 0غغغغغغسجاد جبار عبد راضي221851069031 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد سالم شهد حسين221851069032 28  0.00

غ راسب 500غ64غ52غسجاد عبد الحسن خلف علي221851069033 29  0.00

85 راسب 5130717368500سلطان حسن فيصل رويضي221851069034 30  0.00

غ راسب 0غغغغغغصلح مهدي صالح مزبان221851069036 31  0.00

غ راسب 59500غ79غ54طاهر كاظم حسن ثامر221851069037 32  0.00

86 راسب 0غ5350غ5055عباس ابراهيم خزعل عبد الحسين221851069038 33  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس هادي فرحان شيندخ221851069039 34  0.00

غ راسب 5254580غغ54عبد السلم قاسم يابر رعيوي221851069040 35  0.00

غ راسب 0غغغغ41غعقيل ابراهيم جليل عبيد221851069041 36  0.00

93 ناجح 555077606850453عقيل حيدر حميد عيدان221851069042 37  64.71

93 ناجح 798190968374596عقيل عباس مجخر ضيول221851069043 38  85.14

95 راسب 67740غ87غ63علي احمد جيجان ريسان221851069044 39  0.00

79 راسب 5026605662550علي باسم كاظم كريم221851069045 40  0.00

96 ناجح 778597906477586علي توفيق محسن كزار221851069046 41  83.71

98 ناجح 7464891009787609علي حسين منشد راضي221851069047 42  87.00

غ راسب 0غغغغغغعلي رشيد عاجل خويص221851069048 43  0.00

83 راسب 0غغ50غغغعلي صبيح رشاش عاجل221851069049 44  0.00

63 راسب 0غغغغغغعلي طاهر ابراهيم عبد الزهره221851069050 45  0.00

غ راسب 0غ5050غغ51علي محمود كباش ادخيل221851069051 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي مشتاق جاسب حمد221851069052 47  0.00

96 راسب 0اثنتان54غ6685غعلي معن بستان مجيد221851069053 48  0.00

82 ناجح 506689508867492علي نعيم خضير عبيد221851069054 49  70.29

74 راسب 0غغغغغغفاضل جاسب حسين لطيف221851069055 50  0.00
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83 راسب 803957560%5317فيصل حسن فيصل رويضي221851069056 51  0.00

88 راسب 73668873680غقاسم محمد رميض حبيب221851069057 52  0.00

69 راسب 50580غغغغكاظم كريم سكر حافظ221851069058 53  0.00

69 راسب 0غ60غغغ50كرار ستار لزم مخور221851069059 54  0.00

70 ناجح 716196748975536كرار محمد عبد موسى221851069060 55  76.57

74 راسب 3026375050400مؤمل حامد جادر صخر221851069061 56  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد جاسم حاشوش محمد221851069062 57  0.00

81 راسب 0غغغغغغمحمد جميل عناد فرعون221851069063 58  0.00

85 راسب 56570%56606218محمد عبد ا مارد طخاخ221851069064 59  0.00

83 راسب 0غ56غغ5050محمد علي ضايف خطار221851069065 60  0.00

98 ناجح 767761779567551محمد قاسم محمد علي221851069066 61  78.71

91 ناجح 515378575559444محمد مصطفى حسن جحيل221851069067 62  63.43

غ راسب 0غغغ76غغمحمد نعمه عباس حسين221851069068 63  0.00

89 راسب 0صفر38غ50%4117محمد هادي كريم ريسان221851069069 64  0.00

83 راسب 5020635062410مشتاق عباس بطاح عاصي221851069070 65  0.00

84 راسب 735056500%5119مصطفى راجي تالي سوادي221851069071 66  0.00

غ راسب 0غغ50غ50غمصطفى عبد الكاظم ضيول شهيب221851069072 67  0.00

62 راسب 542724270%5015مصطفى لفته عجيل عبود221851069073 68  0.00

87 راسب 0غغغغغ53منتصر بال حسين عوده سلطان221851069074 69  0.00

73 راسب 0غ5055غغغمنتظر احسان فاضل صاحي221851069075 70  0.00

80 راسب 0غ57غغ50غمنتظر جبار جساب جبر221851069076 71  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر كريم جبر خيون221851069077 72  0.00

56 راسب 0غغغغغغمهدي ابراهيم جعفر حسن221851069078 73  0.00

86 راسب 0صفر5150645550هيثم صافي عطوان خضير221851069079 74  0.00

80 راسب 5027665060500وسام حيدر رهيف كاطع221851069080 75  0.00
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88 راسب 5037675366670وسام عادل كاظم مري221851069081 76  0.00

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

64 12 % 15.79

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 42.86

7 

3 

16  1213 7 13 0 

2 10 7 2 6 0 

 12.50 83.33 53.85 28.57 46.15 0.00
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