
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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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغابا ذر م شخير عبد ا221751022001 1  0.00

87 ناجح 548896717988563ابراهيم حسين زعلن عبود221751022002 2  80.43

غ راسب 0غغغغغغابراهيم علي كاظم جابر221751022003 3  0.00

76 راسب 50400%50506615احمد رحيم بديوي مشاي221751022006 4  0.00

71 ناجح 655587605081469احمد صادق جعفر محسن221751022007 5  67.00

82 راسب 5162623325280احمد عبد الحسن شمخي جبر221751022008 6  0.00

66 راسب 0غغغغغغاحمد كريم ياسر عوده221751022010 7  0.00

89 راسب 5450542954560احمد مصطفى حمزة محيسن221751022011 8  0.00

68 راسب 0غغغغغ50احمد ميثاق ثامر محسن221751022012 9  0.00

87 راسب 765068530غ50احمد ناصر فليح كاطع221751022013 10  0.00

70 راسب 0غغغ53غ50ازهر خالد شعلن عباس221751022014 11  0.00

82 راسب 5350502752510اسامه احمد جبار فليح221751022015 12  0.00

80 راسب 0غغغغغغامجد علي خضير عاشور221751022016 13  0.00

71 راسب 50530غغ51غانور عبد الحسين عبد ا حسن221751022017 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغباقر اسويد نمر رهيف221751022018 15  0.00

81 راسب 0غ50غ59غ54باقر سلمان جبر علي221751022019 16  0.00

86 راسب 5529525034520بهاء عبيد اضميد صياح221751022020 17  0.00

79 راسب 0غغغ52غغجراح سعود نافل كريم221751022023 18  0.00

92 ناجح 747375769585570جعفر صادق حميد معارج221751022024 19  81.43

89 راسب 0غ6458656777جليل حسين مطير سلمان221751022027 20  0.00

68 راسب 0غغغغغغحامد جبار كريم غياض221751022029 21  0.00

89 راسب 0غغغ58غ51حسن راجي عاجل رشيد221751022031 22  0.00

89 راسب 625054500غ54حسن عزيز علي سفاح221751022033 23  0.00

91 ناجح 757290618177547حسن علي شريف ياسر221751022034 24  78.14

93 راسب 0غ50غ50غغحسن علي كريم خلوف221751022035 25  0.00
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83 راسب 510غغ61غ62حسين شاكر عبد كاظم221751022037 26  0.00

61 راسب 0غغغغغ50حسين صادق زاهي بدري221751022038 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عبد عبد ا باهض221751022039 28  0.00

88 راسب 645056680غ60حكيم اركان لطيف علي221751022041 29  0.00

90 راسب 0غ50غ71غ58حمزة ضيغم ناهي غثيث221751022042 30  0.00

89 راسب 0غ56غغغغحمود علي جبير محسن221751022043 31  0.00

77 راسب 0غغغ68غ50حيدر ابراهيم م خضير221751022044 32  0.00

94 راسب 5078750غغ57حيدر جابر فليح كاطع221751022045 33  0.00

90 راسب 0غغ65غ71غحيدر فاخر مطشر هزاع221751022048 34  0.00

90 راسب 0غغغ60غ56حيدر ناصر حسين علي221751022049 35  0.00

86 راسب 0غ7160غ59غخالد شعلن معارج جياد221751022050 36  0.00

88 راسب 0غ64غغ52غذو الفقار حيدر حميد خلوي221751022051 37  0.00

89 راسب 595356500غغسجاد حسين هادي ارهول221751022056 38  0.00

71 راسب 0غ5764غ85غسجاد حمود كاظم عباس221751022057 39  0.00

91 راسب 500غغ6053غسجاد علي عبد الكريم جاسم221751022059 40  0.00

86 راسب 0غ50غغ53غسجاد قاسم م علي221751022060 41  0.00

92 راسب 0غ50غغ5065سجاد مجيد شنيدخ عبد ا221751022061 42  0.00

89 راسب 82800غغ7375سلم خالد بستان جوير221751022062 43  0.00

86 راسب 500غ50535428سيف سعد عبد جازع221751022063 44  0.00

91 راسب 0غغغغغغصادق جابر فليح كاطع221751022064 45  0.00

84 راسب 0غ50غ5850غصفاء حسين عبد الكريم م221751022065 46  0.00

90 راسب 63540%60598416صلح جبار حسين شوني221751022066 47  0.00

86 ناجح 507791596384510صلح جحيل جابر خضر221751022067 48  72.86

90 راسب 5153630غ50غعباس كامل شريف كاظم221751022072 49  0.00

90 راسب 500غغغغ50عباس ماضي شذر طعيمه221751022074 50  0.00
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85 راسب 5050505761410عباس مهدي حسن زغير221751022075 51  0.00

81 راسب 50735056620غعبد ا حسين خلف حسن221751022076 52  0.00

79 راسب 5730512031290عبد ا نجم عبد ا دخيل221751022077 53  0.00

90 راسب 0غ70غ355168عبد الهادي حبيب م كاطع221751022078 54  0.00

90 ناجح 585063525072435عبد الهادي حسين عيدان طاهر221751022079 55  62.14

89 ناجح 555192508086503عبد الهادي صالح مهدي حاجي221751022080 56  71.86

79 راسب 0غ50غ5050غعبد الوهاب نعيم عزيز حامد221751022081 57  0.00

84 راسب 62807580810غعلي جبار خزعل عكاب221751022086 58  0.00

73 راسب 50500غ50غغعلي شهيد حسين حمود221751022090 59  0.00

75 راسب 0غغغ50غغعلي عبد الحسين حسن م221751022091 60  0.00

74 راسب 510غ50غغغعلي عبيد شريف خفي221751022092 61  0.00

84 ناجح 515050555658404علي فلح صلل حسن221751022093 62  57.71

غ راسب 0غغغغغغعلي كاظم حسن جويد221751022094 63  0.00

66 راسب 500غغغغغعلي كريم علي صكبان221751022095 64  0.00

87 ناجح 567365606975485علي مبارك فليح حسن221751022096 65  69.29

82 راسب 5050503651500علي محسن خليف عليوي221751022097 66  0.00

92 راسب 0غ50غ68غ50علي م مطشر جواد221751022098 67  0.00

75 راسب 0غغغ51غغعلي مطشر كاظم علي221751022099 68  0.00

92 راسب 0غ50غ61غغعلي منخي جبر عبد الرضا221751022100 69  0.00

64 راسب 36200%50205012علي ناظم بكي عيسى221751022101 70  0.00

63 راسب 0غغغ50غ50علي نعيم كريم عبار221751022102 71  0.00

91 ناجح 706171595778487غفار ياسر كوكز سهر221751022103 72  69.57

59 راسب 0غغغغغغفؤاد حسن حيال عبد221751022104 73  0.00

82 راسب 60710غ5075غفارس محسن جايد شريده221751022105 74  0.00

91 راسب 0غغغ55غ50فاضل خالد كاظم راضي221751022106 75  0.00
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62 راسب 0غ63غغ59غفهد عزاره عباس صغير221751022108 76  0.00

82 راسب 0غ50غ505079كاظم اركان مخور معارج221751022109 77  0.00

77 راسب 0غغغ60غغكاظم محسن جبر محيسن221751022110 78  0.00

80 راسب 0غغغغغغكاظم ناظم شريف سفيح221751022111 79  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حسن عباس جلب221751022112 80  0.00

89 راسب 50540غ65غ54كرار طالب عذافه علعول221751022113 81  0.00

89 راسب 50500%51295414كرار كاظم ساجت رزن221751022114 82  0.00

83 راسب 0غغغ535057كرار مجيد لفلوف علي221751022115 83  0.00

87 راسب 71720غ5090غم باقر حميد معارج221751022117 84  0.00

69 راسب 0غغغ50غغم باقر علي عبد نايف221751022118 85  0.00

81 راسب 0غ52غ56غ50م خالد لطيف بلعوط221751022119 86  0.00

68 راسب 0غغغغغغم صدام كاظم خلف221751022120 87  0.00

66 راسب 550غغ51غغم عبد الحسن مبارك عوده221751022122 88  0.00

85 راسب 5350595234250م قاسم فاخر عبد الحسن221751022125 89  0.00

90 ناجح 645466565870458م كامل سلمان صيهود221751022126 90  65.43

84 راسب 0غغغغ5050م كريم قاسم عويجل221751022127 91  0.00

86 راسب 0غ69غغ6560محمود حسن معيدي صكبان221751022129 92  0.00

86 راسب 5252502854500محمود رزاق علوي هميم221751022130 93  0.00

78 راسب 0غغغ52غغمحيسن راجي محيسن عبيد221751022131 94  0.00

79 راسب 650غغ5050غمرتضى صالح رفيش سلطان221751022132 95  0.00

90 ناجح 787182507569515مسلم حميد محسن كاطع221751022133 96  73.57

90 ناجح 615961507058449مسلم خزعل حبتر خنجر221751022134 97  64.14

89 راسب 5739635065360مسلم ستار جبير عوده221751022135 98  0.00

91 راسب 50817078800غمصطفى عباس خلف حسن221751022136 99  0.00

86 راسب 5050562951540مصطفى هادي جبار حسين221751022138 100  0.00
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79 راسب 500غغ5050غمصطفى هاشم شناوه وادي221751022139 101  0.00

89 راسب 0غ51غغ6161منتظر سالم عطيه راضي221751022141 102  0.00

86 راسب 5750723260600منذر فهد شرشاب لفلوف221751022144 103  0.00

78 راسب 710غغ58غغمهدي عدنان جبر علي221751022146 104  0.00

63 راسب 0غغغغغغناصر مسير ناصر حسين221751022148 105  0.00

69 راسب 0غ50غ65غغهيثم محسن عبد الرزاق علي221751022150 106  0.00

90 راسب 0غغغ50غغوسام شيحان يوسف ساجت221751022151 107  0.00

90 راسب 0غ65غ6969غوليد خالد قاسم عويجل221751022155 108  0.00

87 ناجح 505251736050423وليد رزاق زاجي ناهي221751022156 109  60.43

المشاركون

109 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

95 14 % 12.84

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 90.00

10 

9 

12  718 9 13 0 

7 7 5 4 6 0 

 58.33 100.00 27.78 44.44 46.15 0.00
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