
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

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 540غغ645672أحمد محمد كاظم خضير221851091001 1  0.00

84 راسب 0غغغغ5054أزهر جبار كاطع روضان221851091002 2  0.00

89 راسب 0غ62غ675868احمد رزاق شراد زنيد221851091005 3  0.00

83 راسب 505641620%5619احمد عبد الحسين خليفه حنون221851091006 4  0.00

89 راسب 58630غ74غ63امجد زيد خلف راضي221851091010 5  0.00

87 راسب 6225846656600امجد عبد ا هاشم غياض221851091011 6  0.00

83 راسب 54650غغ5960بارق حافظ سالم حسين221851091012 7  0.00

غ راسب 0غغغ56غ50باقر حيدر مفتن كاطع221851091013 8  0.00

93 ناجح 837091717588571بدر شعلن مكطوف مغامس221851091014 9  81.57

91 ناجح 765165685075476تقي عمار مزهر عباس221851091015 10  68.00

83 راسب 503432370%5019جاسم محمد كسار علي221851091016 11  0.00

76 راسب 5350500غ5750جمال الدين زكي منصور جمعان221851091019 12  0.00

84 راسب 0غ63695960غحسن عطيه جبار فارس221851091021 13  0.00

79 راسب 5530515035500حسن كاظم بديوي حسن221851091022 14  0.00

83 راسب 0غغغغغ50حسن موسى عبد ذكر221851091023 15  0.00

87 راسب 6050563750500حسن هادي عبد الرضا عواد221851091024 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسنين جبار عبد الحسين فرحان221851091025 17  0.00

73 راسب 0غغغغغغحسين حاجم خلطي شهد221851091026 18  0.00

82 راسب 50500غغغغحسين علي سمير عواد221851091030 19  0.00

82 راسب 0غغغ54غ50حسين علي عبد الحسين مري221851091031 20  0.00

70 راسب 0غغغ67غ52حسين كاظم محمد كشاش221851091034 21  0.00

100 راسب 570عشر63317250حسين كامل جياد فرعون221851091035 22  0.00

84 راسب 760غغ71غ60حسين ناصر غالي كتاوي221851091036 23  0.00

81 راسب 0غ64696560غحسن ياسين شلكه فزاع221851091037 24  0.00

78 راسب 5029583550270حيدر جميل صابر هاشم221851091039 25  0.00
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90 راسب 0غغغغغ53حيدر ضياء احمد مهدي221851091040 26  0.00

54 راسب 0غغغغغغحيدر عادل عبود صالح221851091041 27  0.00

76 راسب 335028220%3615حيدر كريم كاظم منشد221851091043 28  0.00

93 ناجح 8684100898199632رحيم جميل لفته راضي221851091044 29  90.29

96 ناجح 8788100809484629رحيم شعلن مكطوف مغامس221851091045 30  89.86

96 راسب 0غ5427686350زياد علي شلكه حسن221851091046 31  0.00

95 ناجح 789498829798642زين العابدين علي عبد الحسين مكطوف221851091047 32  91.71

84 راسب 0غغغ555968زين العابدين يحيى حامد فيصل221851091048 33  0.00

88 راسب 72710غ757266سجاد عادل فرج محمد221851091050 34  0.00

78 راسب 40380غ55%5011سجاد عبد العباس عاصي علوان221851091051 35  0.00

84 ناجح 839192967693615سجاد عبد الكريم فاخر موسى221851091052 36  87.86

87 ناجح 687290695875519سجاد عقيل محسن عباس221851091053 37  74.14

96 ناجح 909086828572601ضرغام حميد شنشول عبد النبي221851091055 38  85.86

89 ناجح 685865778467508ضرغام شاكر عبد المير عباس221851091056 39  72.57

92 ناجح 837181929280591طالب عويفي عبد النبي عطيه221851091057 40  84.43

غ راسب 0غغغ767485عباس احمد كشيش موسى221851091058 41  0.00

89 راسب 510غغغغ55عباس عوده فرهود عوده221851091060 42  0.00

82 راسب 0غغغغغ50عباس نجم عبد طاهر221851091061 43  0.00

85 راسب 530غغ766983عباس يحيى كاصد سهر221851091062 44  0.00

80 راسب 595154500غ55عبد الحسن علي شنون نعمه221851091063 45  0.00

85 ناجح 555059636673451عبد الرحمن غالب محمد عبد الحسن221851091064 46  64.43

99 ناجح 735491608477538عبد ا حاتم عبد الصاحب عبد ا221851091066 47  76.86

83 راسب 71530غ605059عبد ا قاسم محمد علي221851091067 48  0.00

78 راسب 0غغغ544070علء برزان روضان لطيف221851091068 49  0.00

83 راسب 50500غ68غ62علي حبيب قطان روضان221851091070 50  0.00
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87 ناجح 725086739155514علي خليل مهدي عجيمي221851091071 51  73.43

77 راسب 0غ535060غ60علي صالح مزعل غلب221851091072 52  0.00

72 راسب 39370صفر52صفر55علي عايد عميمه سفاح221851091073 53  0.00

81 راسب 0غ59غ577053علي عبد الحسين رزاق نغيمش221851091074 54  0.00

81 راسب 0غغ5650غ62علي عدنان هاشم حسن221851091075 55  0.00

86 راسب 740صفرصفرغغ79علي كاظم مزهر عبد الرضا221851091076 56  0.00

75 ناجح 625070606452433علي مصطفى جاسم مدلول221851091077 57  61.86

93 ناجح 918191979092635غالب عويفي عبد النبي عطيه221851091078 58  90.71

73 راسب 0غغ50غغ50كاظم عايد ونان شريده221851091080 59  0.00

85 راسب 0غغغ64غ50كاظم عبد المير خلف مناتي221851091081 60  0.00

88 راسب 0غغ6750غ60كرار عباس زاير حمود221851091082 61  0.00

84 راسب 5750565268240كرار عقيل عاكف فليح221851091084 62  0.00

83 راسب 0غغغ62غ52كرار معيد عبد كيطان221851091085 63  0.00

85 راسب 0غ626153غ67ليث عبد ا عباس نغيمش221851091086 64  0.00

92 راسب 69730غ87غ68مؤمل ضياء احمد مهدي221851091087 65  0.00

83 راسب 0غغ50غغ56ماجد كاظم محمد منصور221851091089 66  0.00

73 راسب 670غ6979غ64مجتبى عبد المير فاخر عوده221851091090 67  0.00

96 راسب 500غ7250%5919محمد ابراهيم جرمد فهد221851091092 68  0.00

85 ناجح 656467506667464محمد اسامه حسن عبد221851091093 69  66.29

77 ناجح 506571607362458محمد جاسم محمد راضي221851091094 70  65.43

غ راسب 6964507350600محمد حسين جواد كاظم221851091096 71  0.00

81 راسب 685853500غغمحمد عباس جواد كاظم221851091099 72  0.00

82 راسب 0غغغغغ55محمد عبد الحسين عبد ا صخي221851091100 73  0.00

89 راسب 0غ6150غ6251محمد وجدي ناظم خيون221851091101 74  0.00

81 راسب 50500غ69غ58مخلد عبد الرزاق عايد درعان221851091102 75  0.00
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75 راسب 570غ50غغ55مرتضى جاسم محمد علي221851091103 76  0.00

89 راسب 9169870غغ65مرتضى عبد الجليل رهيوط عبد الحسن221851091104 77  0.00

غ راسب 0غغ66غغ80مرتضى علي جخيور جبير221851091105 78  0.00

68 راسب 535264630غ63مسلم ناجي حمدان عبد221851091106 79  0.00

95 راسب 5441827863760مصطفى احمد جاسم خلف221851091107 80  0.00

83 ناجح 585077505359430مصطفى حازم جاسم حمادي221851091108 81  61.43

71 راسب 50500غ585850مصطفى رحيم كاظم جواد221851091110 82  0.00

86 راسب 67650غ6562غمصطفى فارس مسعد حبيب221851091111 83  0.00

92 راسب 0غغغ50غ68منتظر عبد ا عدوان مايد221851091113 84  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر مشتاق عبد الهادي عبد اللطيف221851091114 85  0.00

81 راسب 290عشر53335322منتظر نعيم شنين داخل221851091115 86  0.00

98 ناجح 716988687070534مهدي رشيد سمير يسر221851091117 87  76.29

93 راسب 0غغغ63غ67نهاد عقيل محسن عباس221851091120 88  0.00

89 راسب 50500غ595762هيثم ريسان شنين طابع221851091121 89  0.00

81 راسب 5422805050500ولي جاسب حسين محارب221851091122 90  0.00

81 راسب 0غغغغغ36يقضان ابراهيم جبر خلف221851091123 91  0.00
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91 
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