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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0صفر9996م100صفرابراهيم صلح حسين علي221741065001 1  0.00

80 معيد 6439635074620احمد تركي سلمان عبد علي221741065002 2  0.00

75 معيد 0مواحد%13صفر6126احمد جليل موسى حسن221741065003 3  0.00

صفر معيد 0صفر92صفر10086صفراحمد كريم طه نعمه221741065006 4  0.00

92 معيد 0صفر57صفرصفر87صفراحمد مشتاق طالب عبد221741065007 5  0.00

86 معيد 0صفرم%16م90صفرحسن حيدر صبحي طاهر221741065008 6  0.00

94 معيد 89940صفر908793حسين علي فارس جبر221741065010 7  0.00

98 ناجح 941009210010099683حسين كريم خلف ساجت221741065011 8  97.57

64 معيد 0صفرصفرصفراثنتان31صفرحسين م ياسين بشيت221741065012 9  0.00

90 معيد 0ممصفرصفر89صفرحمزة زاهر جبار مزهر221741065013 10  0.00

م معيد 0م8787828891حمزة عبد السادة عبد ربة عكيلي221741065014 11  0.00

21 معيد 0مممصفرمصفررحيم جبر جودة سلمان221741065015 12  0.00

83 معيد 590م645050مسامي فيصل موحان زناد221741065016 13  0.00

74 معيد 0صفرصفر66مصفرصفرسجاد حازم تركي ثجيل221741065017 14  0.00

صفر معيد 0صفر8292728685سجاد عبد المير رضا حبيب221741065019 15  0.00

87 ناجح 9196959810083650سجاد م غالي جولن221741065020 16  92.86

91 معيد 0صفر69صفرصفر7672سلمان فليح عبد ياسر221741065021 17  0.00

93 ناجح 9994999795100677سيف الدين عليوي كاظم طارش221741065022 18  96.71

89 معيد 0م8894969391سيف عباس كاظم عبد ا221741065023 19  0.00

81 معيد 85650صفر839893سيف علي عبد الغني جلب221741065024 20  0.00

94 ناجح 8788100979398657شهاب احمد عوض عطية221741065025 21  93.86

80 معيد 530صفر50صفر5457عبد ا باسل علي طعمة221741065027 22  0.00

85 معيد 0م6882808375عبد الوهاب كريم مزهر مخيف221741065028 23  0.00

88 معيد 94841000م94معقيل حسين صاحب خليف221741065029 24  0.00

84 معيد 6173365827500علي احسان عبد الرزاق عبد العزيز221741065030 25  0.00
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92 معيد 0صفر377053صفر%16علي حسن فليح حسن221741065031 26  0.00

91 معيد 0صفر9787م97%13علي حسين عبد الرضا جبر221741065032 27  0.00

95 ناجح 951001001009895683علي م علي منصور221741065034 28  97.57

85 معيد 320صفرمصفرمصفرعلي نجاح ارحيم منصور221741065035 29  0.00

94 ناجح 989395999588662فاروق رحيم ظاهر زناد221741065036 30  94.57

85 معيد 0مممصفرصفر65قائد جندي شعيث شاهين221741065037 31  0.00

53 معيد 0ممصفرصفرمصفرقاسم سعد حمدان حيدر221741065038 32  0.00

83 معيد 780صفرصفر879680كرار حيدر عبد الحسين جودة221741065039 33  0.00

73 معيد 74650صفرصفر6368كرار م حسين كاظم221741065040 34  0.00

79 ناجح 736182515860464كميل نعاس عويد م221741065041 35  66.29

83 معيد 7576710صفر3874مؤمل سرمد عبد جبر221741065042 36  0.00

89 معيد 5650505129500مجتبى م عودة شاهين221741065043 37  0.00

88 ناجح 729383917170568م باقر حيدر عجيل سحالة221741065044 38  81.14

92 معيد 0مصفرصفر808388م جعفر سالم عور221741065045 39  0.00

87 معيد 400صفرصفر8065اثنتانم حسن جار ا ضاحي221741065046 40  0.00

88 معيد 0صفر7967صفر6077م صباح هويدي شجر221741065047 41  0.00

86 ناجح 696373846158494م فليح حسن عبد221741065048 42  70.57

89 معيد 100980صفر9510099مرتضى اسعد سفيح عبد ا221741065049 43  0.00

82 معيد 780صفرصفرصفر8498مرتضى سلم فرحان دحو221741065050 44  0.00

82 معيد 0صفر75مصفر88صفرمرتضى هاتف كاظم شمخي221741065051 45  0.00

85 معيد 650مصفرم5461مسلم قاسم كريم عليوي221741065053 46  0.00

82 معيد 77810صفر829791مسلم كريم م عبد الكريم221741065054 47  0.00

98 معيد 0صفر10093م8997مصطفى حسين علوان عبد الحسن221741065055 48  0.00

85 معيد 0مصفرمصفرم65مصطفى عبد الكاظم كاطع حمود221741065056 49  0.00

صفر معيد 1001000صفر100100ممصطفى نجم عبد عليوي221741065058 50  0.00
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89 ناجح 909095788474600مقتدى يونس حنون جساب221741065059 51  85.71

94 ناجح 799196829078610منتظر سعيد عكله مهنا221741065060 52  87.14

صفر معيد 0ممممصفرصفرمنتظر كريم خضر طرفة221741065061 53  0.00

88 معيد 77620صفر75صفر76مهند عوض عطية بكال221741065062 54  0.00

97 ناجح 9610099100100100692موسى علي حسن طارش221741065063 55  98.86

69 معيد 5469710م70صفرهارون رشيد كاصد مسلم221741065064 56  0.00

90 معيد 0صفر325025م%12هاني سعيد عكلة مهنا221741065065 57  0.00

85 معيد 0مصفر53صفر61صفرهيثم سعود مسلم مصبح221741065066 58  0.00

المشاركون

58 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 46 12 % 20.69

 89.47

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

57 

51 

 65.45

55 

36 

53  4952 50 46 0 

45 29 32 36 30 0 

 84.91 59.18 61.54 72.00 65.22 0.00
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