
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 ابي تراب للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

081رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 راسب 6450505063370جاسم عوده عبد جريش221751081011 1  0.00

89 راسب 5750542250500منتظر مزهر محمد جبر221751081115 2  0.00

غ راسب 0غغغغغغابراهيم عبد الحسن كاظم كاطع221851081001 3  0.00

86 راسب 5050602336520احمد عبد الحسن علي شلل221851081003 4  0.00

81 راسب 0غ6455غ5261احمد علي جبار غنيمه221851081004 5  0.00

60 راسب 0غغغغ56غاحمد محمد عبد الحسين عجيل221851081005 6  0.00

80 راسب 0غغغ5050غاديب عبد الحسين ضامد شرشر221851081006 7  0.00

96 ناجح 737590938988604اكرم هاشم محمد منعم221851081007 8  86.29

67 راسب 0غغغغغغجبار صباح جبار شلل221851081008 9  0.00

79 راسب 0غغخمس50غغحسن حمود نهار صالح221851081009 10  0.00

غ راسب 0غغ50575056حسن رياض مهلهل معارج221851081010 11  0.00

76 راسب 0غغ50غغغحسن طالب علي عبيد221851081011 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن عوده صالح راشد221851081012 13  0.00

74 راسب 5032575041280حسن كاظم راشد حسين221851081013 14  0.00

81 راسب 0غغغ54غ50حسن محسن عبد علي حسن221851081014 15  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رشاك حسن جبار221851081015 16  0.00

85 راسب 0غغغ69غغحسين طعمه رهيف موحان221851081016 17  0.00

70 راسب 0غغغغغغحسين عبد علي ناصر سلمان221851081017 18  0.00

80 ناجح 506458545056412حسين عطيه ثجيل خيون221851081018 19  58.86

71 راسب 260%13%53213014حسين عمار شدود خلف221851081019 20  0.00

91 ناجح 627883707664524حيدر جاسم جابر حمد221851081021 21  74.86

90 راسب 5963673822500حيدر حسين مزهر علي221851081022 22  0.00

72 راسب 5032502535250حيدر صالح مهدي زغير221851081023 23  0.00

84 راسب 660غ6354غ60حيدر عبد المير مهنه حسين221851081024 24  0.00

79 راسب 5026748653500خالد هلل سعود سلطان221851081025 25  0.00
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73 راسب 210%19%50292915خضير جليل مذخور دبيس221851081026 26  0.00

77 راسب 550غ5050غ50ذياب عزيز عذاب مطر221851081027 27  0.00

غ راسب 590غ50غ5056رحيم هادي كاظم حبش221851081028 28  0.00

79 راسب 0%623160505018رويضي حميد عبد المير راضي221851081029 29  0.00

90 ناجح 556650505055416زين العابدين مظاهر حبيب نعيمه221851081030 30  59.43

غ راسب 0غغغغ5250سجاد مطير عيدان يونس221851081032 31  0.00

78 راسب 0غغ54غ5050سيف حيدر عبد الصاحب توفيق221851081033 32  0.00

93 راسب 6368555021530صادق سعدون جبار شلل221851081034 33  0.00

91 ناجح 535067505050411ضرغام عبد العالي عريبي عويز221851081036 34  58.71

86 راسب 0غ6164756162عادل جعفر منشد عطشان221851081037 35  0.00

69 راسب 0غغغ50غغعامر عبيد فرحان منشد221851081038 36  0.00

82 راسب 510%5134514014عباس حمود موازي محارب221851081040 37  0.00

100 ناجح 879195808699638عباس ناصر حسين كايد221851081042 38  91.14

81 راسب 500غغ6758غعبد الباسط ساير رزاق نوري221851081043 39  0.00

80 راسب 3872807257610عبد العزيز عبد ا خضير ثعيلب221851081044 40  0.00

83 راسب 0غغ67516751عبد ا ثامر مزعل ضاحي221851081045 41  0.00

88 ناجح 695870798070514عبد ا علي حسين ردام221851081046 42  73.43

90 راسب 5350565350320عراك زايد مجبل عواد221851081047 43  0.00

92 راسب 5261535025570علء رحيم علي حسن221851081048 44  0.00

غ راسب 0غغغ50غ50علي اياد زغير مهدي221851081050 45  0.00

79 راسب 0غغغغغ50علي ذياب صبار زعماك221851081051 46  0.00

77 راسب 5024556335210علي رياض مهلهل معارج221851081052 47  0.00

90 ناجح 665075775751466علي فايز هاشم علوان221851081054 48  66.57

82 راسب 5039515550560علي ماجد كاظم سفيح221851081056 49  0.00

77 راسب 5121503429500علي محمد برغش عنيد221851081057 50  0.00
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72 راسب 5029505339500علي موسى مانع حسين221851081058 51  0.00

88 ناجح 648675846674537علي وادي دهام علي221851081059 52  76.71

86 راسب 6340505450500علي وارد مايع مهورش221851081060 53  0.00

غ راسب 0غغغغغغعمار علي جبار عوفي221851081061 54  0.00

غ راسب 6453685950500عمار غانم فلغوص محيل221851081062 55  0.00

88 ناجح 565056665054420فلح حسن صالح راشد221851081063 56  60.00

غ راسب 0غغغغغغفلح عبد الحسن علي شلل221851081064 57  0.00

88 راسب 5350506034340فواز جبر كمر محارب221851081065 58  0.00

93 ناجح 627966646961494مؤمل كريم زويد عيسى221851081067 59  70.57

95 ناجح 596975786869513ماجد خطار عباس صيوان221851081068 60  73.29

94 راسب 0غغغغ5050محمد تقي مرزوك حسن نوري221851081070 61  0.00

85 راسب 0غغغ58غ54محمد راشد حسين كايد221851081071 62  0.00

95 ناجح 911009010094100670محمد رزاق داخل ناهي221851081072 63  95.71

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد عبد ا حسين جويد221851081073 64  0.00

83 راسب 697054580غ55محمد عدنان كاظم عريبي221851081074 65  0.00

97 ناجح 647966635350472محمد كاظم عنبر محمد221851081076 66  67.43

88 راسب 270%12غ515050محمد لطيف حنظل ناصر221851081077 67  0.00

86 ناجح 547867505050435محمد مجبل حرز حسين221851081078 68  62.14

80 راسب 0غغغ50غ50مرتضى سعيد دنيف شريف221851081079 69  0.00

89 ناجح 595075535155432مسلم فاهم سوادي رويح221851081080 70  61.71

81 ناجح 675774585053440مقداد علي عطيه زاجي221851081081 71  62.86

غ راسب 660غ53غ6868منتظر عبد العباس جعفر شريف221851081082 72  0.00

84 ناجح 575056505953409منصور مسعود عطب جايد221851081084 73  58.43

غ راسب 0غغغغغغمهند حسين عكاب شارع221851081085 74  0.00

غ راسب 0غغغغغغنجم عبد ا جياد حاشوش221851081086 75  0.00
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77 راسب 5050545038500نواف ضعيف مشرف حمود221851081087 76  0.00

78 راسب 290%3950333713يوسف عبد ا فيصل مانع221851081088 77  0.00

المشاركون

77 
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 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 84.62

13 

11 

16  1313 25 29 0 

4 10 4 9 19 0 

 25.00 76.92 30.77 36.00 65.52 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


