
الفـــــرع :

المديرية :
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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اعدادية التاميم المسائية للبنين
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2018/2017
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

72 ناجح 506150507150404مصطفى حسن مطر عوده221751310188 1  57.71

86 راسب 5122505056500أمجاد خالد عواد عيسى221851310001 2  0.00

85 ناجح 636271666755469احسان رحيم صاحب علل221851310002 3  67.00

95 ناجح 706865617667502احمد جاسم محمد عجرم221851310003 4  71.71

88 ناجح 785066735857470احمد حميد جواد ليلو221851310005 5  67.14

93 ناجح 637378697877531احمد حميد داخل هواش221851310006 6  75.86

94 ناجح 676381557753490احمد داود سلمان وادي221851310008 7  70.00

82 ناجح 605150506355411احمد رجب محمد عاشور221851310009 8  58.71

غ راسب 0غغغغغغاحمد عبد العالي مطرود جابر221851310012 9  0.00

91 راسب 6364693958500احمد عبد مزبان علي221851310013 10  0.00

74 راسب 0غغغ50غ55احمد عبود راشد بركه221851310014 11  0.00

81 راسب 6228746961660احمد علي بندر سلطان221851310015 12  0.00

93 ناجح 625365517750451احمد علي عبد الحسين كاطع221851310016 13  64.43

83 راسب 5233732352410احمد عوده رزيج غافل221851310017 14  0.00

97 راسب 0%694281505014احمد قحطان عبد الجبار كاظم221851310018 15  0.00

93 ناجح 605066515770447احمد كريم عوض صالح221851310019 16  63.86

93 راسب 0غ62غ92غ93احمد محسن عباس طاهر221851310021 17  0.00

80 راسب 6035585070500ازهر حميد مطشر عبد221851310024 18  0.00

76 راسب 0غغغ58%5113اسامه عقيل نجاة رضا221851310025 19  0.00

94 راسب 6750755139590الكرار طالب سالم دخيل221851310026 20  0.00

94 راسب 0غغ54228976امجد حسين عويد هليل221851310027 21  0.00

81 ناجح 635250507450420جعفر حسين فيصل رويضي221851310033 22  60.00

97 ناجح 767397758069567جعفر محمد عبد حمود221851310035 23  81.00

74 راسب 0%505050304015حسين خالد محمد علي عبيد221851310039 24  0.00

86 ناجح 546573578150466حسن شاكر كاظم ساجت221851310040 25  66.57
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91 راسب 610غ61677354حسن هادي لفته طاهر221851310045 26  0.00

75 راسب 5025503533500حسين حسن عربي حمود221851310046 27  0.00

87 راسب 6422503560530حسين حميد دخان شياع221851310047 28  0.00

79 ناجح 627453505461433حسين خميس خضير موسى221851310048 29  61.86

84 ناجح 535959507369447حسين شريف فاضل عيسى221851310049 30  63.86

91 ناجح 646372505050440حسين علي رزيج حسين221851310050 31  62.86

88 راسب 6740785250500حسين غالب شريف حمزه221851310051 32  0.00

87 راسب 67540صفر615953حسين غانم محمد عوفان221851310052 33  0.00

91 ناجح 595776667267488حسين محمد عوده عبد221851310053 34  69.71

89 ناجح 775072505051439حمادي صلح عزيز حمادي221851310054 35  62.71

92 ناجح 716272527350472حمزه عبد المير دحام سفاح221851310055 36  67.43

76 ناجح 585569626058438حيدر صادق جعفر عبد221851310059 37  62.57

94 ناجح 726574837370531حيدر عبد العظيم زاجي جكنام221851310060 38  75.86

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحيدر ناجي حاجم تليو221851310062 39  0.00

73 راسب 5534605538500رامي ابراهيم كاظم عيال221851310066 40  0.00

88 ناجح 505550585054405رسول جاسم دودان شبيب221851310067 41  57.86

78 راسب 5727593750230زين العابدين حميد عبد الحسين عناد221851310068 42  0.00

85 راسب 0غغغ625871ستار كامل هادي شنور221851310069 43  0.00

86 راسب 0غغغغغ50سجاد حسن مهدي جباره221851310070 44  0.00

83 راسب 610غ%17غ5053سجاد حسين عنيد شويل221851310071 45  0.00

84 راسب 5027583850420سجاد حميد ياسين تايه221851310072 46  0.00

91 ناجح 817281645679524سجاد رحيم شنوف موشان221851310073 47  74.86

73 راسب 6239563336270سجاد شهيد مطر حمد221851310074 48  0.00

83 راسب 502650330%5015سعد محمد عطشان عبادي221851310078 49  0.00

84 راسب 0غغغ575061سلطان نعيم معاط سلطان221851310079 50  0.00
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86 راسب 510%6155503519سيف مرتضى جابر ناصر221851310081 51  0.00

97 ناجح 585855505762437صفاء والي طاهر عيسى221851310083 52  62.43

90 راسب 5060683669370طارق محمد يصغ خلف221851310085 53  0.00

70 ناجح 525162506555405عادل عبود راشد بركه221851310086 54  57.86

غ راسب 0غ50غغ50غعادل معمر يحيى ياسين221851310087 55  0.00

80 ناجح 647681509075516عباس قاسم حنتوش زغير221851310089 56  73.71

91 ناجح 656269506050447عباس يوسف راشد عبيد221851310093 57  63.86

89 راسب 0غ50صفر555372عبد الحكيم احمد عبد الرضا غافل221851310094 58  0.00

91 راسب 7631806372510عبد الخالق لطيف ميس عبد الرزاق221851310095 59  0.00

82 ناجح 575068507056433عقيل مزيعل شتيوي مري221851310097 60  61.86

غ راسب 0غغغغغغعلء عدنان عبد العالي محمد221851310099 61  0.00

88 راسب 500غغ71غ57علي احمد سلمان حسون221851310100 62  0.00

89 ناجح 535053506252409علي احمد ياسر عزيز221851310101 63  58.43

83 راسب 567450500%5412علي جابر حسون حسين221851310102 64  0.00

89 راسب 6363583853500علي حسين عبد عبد النبي221851310105 65  0.00

76 ناجح 586167565550423علي حسين قاسم ناصر221851310106 66  60.43

72 راسب 0غغغ61غ52علي زهير عبد الرضا ناصر221851310107 67  0.00

96 راسب 0غغغ61غ66علي ستار جخيور علي221851310108 68  0.00

80 ناجح 635062586762442علي عبد المير زويد خلف221851310110 69  63.14

77 راسب 5025675050500علي عبد ا عكار جون221851310112 70  0.00

91 راسب 0غ5851غ54غعلي كريم عبيد مارد221851310113 71  0.00

83 راسب 5969734050500علي هاني عباس عبد الرزاق221851310116 72  0.00

93 راسب 57600%59646012عمار حسين محسن حسن221851310118 73  0.00

87 راسب 6041595066510غزوان رافع مغامس عبد ا221851310119 74  0.00

87 ناجح 596771505058442غيث معن خشان راضي221851310121 75  63.14
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غ راسب 0غغغغغغفاضل ديوان عذيب عليوي221851310122 76  0.00

88 ناجح 505361535078433فاضل ناجي عيال فرج221851310123 77  61.86

78 ناجح 525450505450388كاظم ناجي مطرود صيهود221851310125 78  55.43

79 راسب 5835546750780كرار عبد الحسين محمد علوان221851310129 79  0.00

83 راسب 0غغغغغغليث عامر يسر جابر221851310131 80  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد جهاد خلف لفته221851310134 81  0.00

94 ناجح 725488725058488محمد حسن راهي نزال221851310135 82  69.71

89 راسب 5750512228500محمد حسين مويح عبد221851310136 83  0.00

97 ناجح 635165536658453محمد صادق مطشر ضيدان221851310140 84  64.71

87 راسب 6561726236420محمد صالح نجم عباس221851310141 85  0.00

81 راسب 0غغغ51غ50محمد طالب بداي علي221851310143 86  0.00

83 راسب 5728505054330محمد عبد الرضا محمد عوده221851310144 87  0.00

90 راسب 5050695739310محمد عبد الكاظم عطشان صنكور221851310145 88  0.00

83 راسب 5527625052410محمد عويد احمد بديوي221851310146 89  0.00

78 راسب 5328642136230محمد عيسى مهلهل جوخان221851310147 90  0.00

90 ناجح 635070657966483محمد كليب مكلل حبيب221851310149 91  69.00

87 ناجح 656077505950448محمود احمد عبد الرزاق مزعل221851310151 92  64.00

100 راسب 6250795050420محمود احمد ناصر حسن221851310152 93  0.00

91 راسب 5354745231250محمود عبد ا حنيحن مغيلي221851310153 94  0.00

86 راسب 5525532832330مخلد مجيد مبدر ياسين221851310154 95  0.00

91 راسب 7450823750610مرتضى خالد مانه مدور221851310155 96  0.00

79 راسب 5333513350500مرتضى صاحب درويش فرهود221851310156 97  0.00

92 راسب 5053633836250مروان عبد المحسن مفتن شبيب221851310157 98  0.00

70 راسب 0%2719%32583917مصطفى حسين ناصر محسن221851310160 99  0.00

78 ناجح 515053506750399مصطفى محمد ابراهيم حسون221851310162 100  57.00
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83 راسب 5432503452400مصعب حواس خيون شبث221851310163 101  0.00

93 ناجح 655784505856463مصعب عوده صالح صباح221851310164 102  66.14

81 ناجح 505465905059449معتز شعبان علي حمود221851310165 103  64.14

83 راسب 0غغغغ%5615معتز عدنان درمه صابر221851310166 104  0.00

89 راسب 0غ6021505050منتظر عدنان هاشم نعمه221851310168 105  0.00

79 ناجح 635087846553481منتظر عزيز بعرور علي221851310169 106  68.71

89 ناجح 545755507350428منذر عصفور ناصر نعيم221851310170 107  61.14

89 ناجح 525573666654455نائل علي يوسف حسن221851310172 108  65.00

95 ناجح 535066505050414نائل قيس عايد شمخي221851310173 109  59.14

80 ناجح 555059696755435وسام عبد ا طاهر لفته221851310176 110  62.14

90 راسب 0غ52صفر504290وليد خالد جابر راضي221851310178 111  0.00

83 راسب 0غ505027%5114وليد خالد قاسم عبد ا221851310180 112  0.00

80 راسب 5234595033500يحيى عبد المهدي نعمه جابر221851310182 113  0.00

غ راسب 0غغغغغ53يعقوب حمد عبد مذود منشد221851310183 114  0.00

المشاركون

114 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

69 45 % 39.47

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 91.67

12 

11 

37  1456 66 42 0 

6 13 30 50 23 0 

 16.22 92.86 53.57 75.76 54.76 0.00
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