
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

56 معيد 0%17صفرصفر50%2818احمد سالم بديوي غضبان221841307002 1  0.00

70 معيد 0صفر6675656256احمد شاكر عباس شريف221841307003 2  0.00

89 ناجح 505064506257422احمد صالح مهدي عبد221841307004 3  60.29

80 معيد 0صفرمستم53%17احمد عبد المحسن علي حسين221841307005 4  0.00

87 معيد 29500%41803412احمد عمار خضير لفته221841307006 5  0.00

93 معيد 0مم25م79ماحمد فضل ماشي حسين221841307007 6  0.00

90 معيد 680صفر58مصفر77احمد كاظم وذاح حسين221841307008 7  0.00

88 معيد 57680صفر679282احمد محمد ساهي كزار221841307009 8  0.00

م معيد 0مممم64ستاديب جاسب كاظم شاووش221841307010 9  0.00

69 معيد 0صفر5062672855ارشد حامد عبد الحسين هاشم221841307011 10  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفراسامه شاكر زويد شمخي221841307012 11  0.00

89 معيد 0صفر5041صفر56ماسعد علي حسين موات221841307013 12  0.00

92 معيد 5771605040640اكرم شاكر كريم سعدون221841307014 13  0.00

93 معيد 38410%67396013امير علي هاشم موسى221841307015 14  0.00

74 معيد 34260%52362616انمار حبيب رجاب صالح221841307016 15  0.00

79 معيد 30240صفر583841انور عيسى شناوه ياسين221841307017 16  0.00

95 معيد 500م74587250ايمن راجي مل ياسر221841307018 17  0.00

م معيد 0%13مصفرمم85تقي عادل محسن سلمان221841307019 18  0.00

86 معيد 5167402737560تيسير محمد حسين علي221841307020 19  0.00

87 معيد 66740اثنتان7570اثنتانثائر حازم محمد راضي221841307021 20  0.00

89 معيد 29530%57573912جعفر صبار نتيشون بطاح221841307022 21  0.00

81 معيد 50520صفر577033جعفر صبيح عواد خليف221841307023 22  0.00

77 معيد 6361652250540جعفر قاسم كامل جاسم221841307024 23  0.00

89 ناجح 736078616680507حازم محمد عكاب حسن221841307026 24  72.43

64 معيد 23280صفرثمان27صفرحسام رحيم زعيبل ليلو221841307027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 21310صفر525031حسام عادل سلمان عبد221841307028 26  0.00

90 معيد 770مصفرصفر96محسن جاسم محمد سعدون221841307029 27  0.00

67 معيد 340%19%39332414حسن راهي هليل عبد ا221841307031 28  0.00

70 معيد 21310صفرتسعصفر31حسن سلمان هزاع دعيم221841307032 29  0.00

87 معيد 6068403850500حسن علي حريجه عوض221841307033 30  0.00

88 معيد 0عشر7578837273حسين اكرم جاسم صخي221841307034 31  0.00

87 معيد 79503156520صفرحسين جليل جواد كطان221841307035 32  0.00

94 معيد 200مصفرمصفرصفرحسين خليل حسين عويد221841307036 33  0.00

91 معيد 0م50م6551صفرحسين رافد عبد الرضا محمد221841307037 34  0.00

89 معيد 2635540صفر5574حسين رحيم كشيش عوده221841307038 35  0.00

75 معيد 390صفرم50م55حسين رحيم نجم كريم221841307039 36  0.00

90 معيد 5450632541610حسين صلح حسن مزيود221841307040 37  0.00

90 معيد 0صفرمصفرم99محسين عبد خلف مشعان221841307041 38  0.00

92 ناجح 585670505550431حسين عقيل عايز محمد221841307042 39  61.57

79 ناجح 505166565057409حسين عواد سعدون عواد221841307043 40  58.43

88 معيد 0صفرصفرم5050محسين كريم جهاد عبد221841307044 41  0.00

94 ناجح 718972505356485حيدر احمد جزري سلطان221841307046 42  69.29

94 ناجح 619166507256490حيدر ماجد خضير عذيب221841307047 43  70.00

86 معيد 563450280صفر50زين العابدين هيثم عبد المير ميناس221841307049 44  0.00

91 معيد 0صفرمم88م71سامي قاسم عباس سماري221841307050 45  0.00

84 معيد 55280تسع535037ستار جبار عبد خزام221841307051 46  0.00

م معيد 0مممم81صفرسجاد احمد شاكر حامد221841307052 47  0.00

85 معيد 0مم8280م82سجاد علوي عبد بدر221841307053 48  0.00

97 معيد 5850502150500سجاد هادي فرج مطرود221841307054 49  0.00

91 معيد 0صفرمصفر677977سمير حسن طعمه فتلوي221841307055 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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91 معيد 5058503050350سيف سليم عبد الرزاق محمد221841307056 51  0.00

73 معيد 50402032370مسيف علي هاشم محمد221841307057 52  0.00

84 معيد 56560صفرمصفرمضرغام محمد عبد الحسين جكنام221841307058 53  0.00

90 معيد 3465720صفر5751ضياء كريم عوفي عوده221841307059 54  0.00

89 معيد 5950363942590ضياء محسن مشعل سعيد221841307060 55  0.00

83 معيد 5234552436500عباس حسين حماي عليوي221841307061 56  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرمعباس شهيد لهد حسين221841307062 57  0.00

84 ناجح 656781516557470عباس هادي شمخي صياح221841307063 58  67.14

75 معيد 0%13سبع%17صفرم%17عبد الغفار جابر علي حاجم221841307064 59  0.00

95 معيد 0صفرصفرم909493عبد ا جبار فياض والي221841307065 60  0.00

88 معيد 510مصفر5061معبد ا علي عبد الحسن والي221841307066 61  0.00

94 معيد 6565343627580عبد ا فايز عبد الرضا عساف221841307067 62  0.00

86 معيد 0%13%12عشرصفر5021عدنان خير ا فلي هدود221841307068 63  0.00

77 معيد 0م4140%17ممعدنان مهدي مناحي منشد221841307069 64  0.00

69 معيد 0%15%16%12%503913علء كريم جابر مانع221841307070 65  0.00

م معيد 0مممصفر40صفرعلي احمد عبد الحسن ياسر221841307072 66  0.00

34 معيد 0تسع2621%212518علي حسين عبد شمخي221841307073 67  0.00

84 معيد 5942372939320علي حميد كامل هلل221841307075 68  0.00

65 معيد 270مم%502512علي سعد نصار طاهر221841307076 69  0.00

90 معيد 550مصفر617363علي عبد العباس كريم خلف221841307077 70  0.00

85 معيد 0صفر31صفرصفر6368علي عزاره عكيلي جابر221841307078 71  0.00

76 معيد 0ثمان%17صفرمصفرصفرعلي عماد رشيد جازع221841307079 72  0.00

90 معيد 750صفر83صفر82صفرعلي غالب مناحي محمد221841307080 73  0.00

83 معيد 50530صفر516953علي نعمه محمد عزيز221841307081 74  0.00

66 معيد 200%11صفر28صفر31علي نعيم عبد الساده بدر221841307082 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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84 معيد 5057573541410عمار حكيم كريم خليف221841307083 76  0.00

88 معيد 5055422537400فؤاد مسير ونان عجه221841307084 77  0.00

88 معيد 600مصفر646771فراس جبار علي ياسين221841307085 78  0.00

91 معيد 9179910صفر8797فضل جواد كاظم عمير221841307086 79  0.00

89 معيد 7395783950710كرار جبار حسين حاشوش221841307088 80  0.00

81 معيد 370%18صفر%285719كرار داخل عيسى ظفير221841307089 81  0.00

78 معيد 34222033410مكرار علي داخل جبر221841307090 82  0.00

64 معيد 0ثمان%11عشرم3476كرار محسن مجيد عبد ا221841307091 83  0.00

72 معيد 5020272850360مجيد سالم حمود منخي221841307093 84  0.00

93 معيد 38500%50546016محمد اياد محيسن علي221841307094 85  0.00

88 معيد 6275653741590محمد تقي رحيم هاشم عليوي221841307095 86  0.00

90 ناجح 697173846782536محمد حسين قاسم فهد221841307097 87  76.57

90 معيد 50360صفر666072محمد خلف علي ضاحي221841307098 88  0.00

92 معيد 0صفرصفرمم5561محمد خليل كاظم حسن221841307099 89  0.00

86 معيد 320%17%50522915محمد علي حسوني سلمان221841307100 90  0.00

93 معيد 0مممصفرم66محمد عيسى علي مانع221841307101 91  0.00

88 معيد 0صفرصفر69586028محمد فتحي عيسى محمد221841307102 92  0.00

96 معيد 55720صفر50صفر66محمد فليح نعيمه حذيه221841307103 93  0.00

92 معيد 0صفر5950573350محمد كامل جويد بند221841307104 94  0.00

92 معيد 0صفرصفرصفرصفر5662محمد لطيف حسين علي221841307105 95  0.00

87 معيد 250م50503634محمد مجيد كريم كتاب221841307106 96  0.00

92 معيد 0صفرم21م5054محمد محسن مظلوم سرحان221841307107 97  0.00

88 معيد 5652772150700محمد نتيش عوض حنتوش221841307109 98  0.00

89 معيد 5586823351570مراد جاسم محمد خضر221841307111 99  0.00

66 معيد 5364500صفر70ثلثمصطفى خالد حسين سلمان221841307113 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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89 معيد 65630صفر615685مصطفى رحمن عزيز عباس221841307114 101  0.00

92 معيد 0صفر3341صفر5636مصطفى نجم عبد ا مطر221841307116 102  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفر%13ممصطفى نديم غالب عبيد221841307117 103  0.00

92 معيد 800صفر8670صفر88منتظر خالد نعمه خلف221841307118 104  0.00

92 ناجح 787786749295594نور علي نحو علي221841307119 105  84.86

100 معيد 990م97م88100هاني عدنان هاشم حسين221841307120 106  0.00

86 معيد 6553293550500وائل عبيد صالح وادي221841307121 107  0.00

م معيد 0مممممصفروسام كريم كحيوش حمادي221841307122 108  0.00

66 معيد 0خمس2950صفر4226يونس مانع غافل محيل221841307123 109  0.00

99 معيد 0صفر94100م100صفرجاسم محمد منخي شريف221841307124 110  0.00

96 معيد 100990صفر97م94حسن عاشور عوفي ساجت221841307125 111  0.00

97 معيد 100930صفر94م94حسين عاشور عوفي ساجت221841307126 112  0.00

84 معيد 0صفر75775057صفرسجاد محمد عدنان خلف221841307127 113  0.00

93 معيد 78890صفرم80معبد الحسين فليح حسن طارش221841307128 114  0.00

95 معيد 770م54م7476علي عطي ناهي سلمان221841307129 115  0.00

98 معيد 25330صفرم6367محسن عبد الكاظم ياسر كاظم221841307130 116  0.00

99 ناجح 97100100869997678حسين لطيف باهض عوده221841307131 117  96.86

98 ناجح 981001009910098693مؤمل علي شحيل حمد221841307132 118  99.00

المشاركون

118 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 107 11 % 9.32

 96.46

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

113 

109 

 75.24

105 

79 

108  99106 95 109 0 

79 53 26 45 53 0 

 73.15 53.54 24.53 47.37 48.62 0.00
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