
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 ناجح 697385555772497حسن وحيد جري عذاب221741001034 1  71.00

92 ناجح 929182919380621احمد حاتم محمد زباله221841001003 2  88.71

100 راسب 71790صفر848659احمد حسين علي غضبان221841001005 3  0.00

92 راسب 64800غ80غ62احمد عبد العكار حذيه مسير221841001008 4  0.00

98 ناجح 729777687378563احمد علء حسين كاطع221841001010 5  80.43

غ راسب 0غغغغ76غاحمد علي حسين ناصر221841001011 6  0.00

95 ناجح 779074857488583احمد عوده ريكان باتول221841001012 7  83.29

95 ناجح 848780708075571احمد كريم حسن عباس221841001013 8  81.57

89 راسب 5375524062720احمد كريم دمدوم مزعل221841001014 9  0.00

90 ناجح 709076878696595احمد محسن عبود عبد ا221841001015 10  85.00

96 ناجح 857674636385542احمد محمد سليمان عبد ا221841001016 11  77.43

95 راسب 0غغ97غ9292احمد محمد طالب موحان221841001017 12  0.00

91 ناجح 528062506250447احمد نبيل جبار لفته221841001018 13  63.86

99 راسب 0غغغ74غ65احمد ياسين مطر هاشم221841001019 14  0.00

90 راسب 0غ68665666غاسماعيل رمضان حسن جبار221841001020 15  0.00

100 ناجح 9410094869598667الفضل احمد شريف مانع221841001021 16  95.29

100 ناجح 879498788194632امجد سعدون شهاب نجم221841001023 17  90.29

98 راسب 0غغغ648471امير قيس ريسان حسن221841001024 18  0.00

86 راسب 5059265038500انس قيصر عبد عوده221841001026 19  0.00

95 ناجح 855067866963515حسن عباس حسن يوسف221841001032 20  73.57

98 ناجح 908889907175601حسن عطيه غميس مذبوب221841001033 21  85.86

غ راسب 0غغغغغغحسن ناصر كريم خواره221841001038 22  0.00

95 راسب 570غغ618255حسن نجم دحام عفريت221841001039 23  0.00

83 ناجح 757853506069468حسنين ربيع ذياب سهر221841001040 24  66.86

98 راسب 970غغ869394حسين حميد كامل محمد221841001041 25  0.00
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99 راسب 61700غغ7477حسين حميد ميس محيسن221841001042 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رحيم عبد الحميد محيسن221841001044 27  0.00

93 ناجح 879595939992654حسين رزاق نغماش علي221841001045 28  93.43

93 ناجح 9599981009199675حسين رياض حسين علي221841001046 29  96.43

93 ناجح 709081628778561حسين عزيز سعود شايع221841001047 30  80.14

95 ناجح 789382866384581حسين علي حسين خليف221841001048 31  83.00

97 ناجح 778276796464539حسين علي رهيف خزعل221841001049 32  77.00

92 راسب 6455660غ60غحسين علي قاسم كاصد221841001050 33  0.00

94 ناجح 777562535050461حسين علي نعيم صالح221841001051 34  65.86

غ راسب 9398919798950حسين فالح راضي شاهود221841001052 35  0.00

99 ناجح 91989610097100681حسين كريم دشر عواد221841001053 36  97.29

95 ناجح 839890819288627حسين محمد ربيع عبد الئمه221841001054 37  89.57

100 راسب 0غ7164غ91غحسين محمد عبد عصواد221841001055 38  0.00

88 راسب 0غغ62غ6169حسين محمد ياسر مجبول221841001056 39  0.00

89 ناجح 635659575061435حسين مهدي نزال برغش221841001057 40  62.14

غ راسب 0غغغغغغحسين ناصر عبد الحسين علي221841001058 41  0.00

غ راسب 0غ6279غغ94حيدر حبيب شناع صنكور221841001060 42  0.00

91 راسب 0غغ5650غ64حيدر حسين علي كاظم221841001061 43  0.00

79 راسب 6891503451500حيدر شمخي جبر وجح221841001062 44  0.00

100 راسب 0غ7988889392حيدر صلح كاظم محمد221841001063 45  0.00

100 ناجح 815083808190565حيدر محمد عبد الهادي محمد221841001066 46  80.71

81 ناجح 517654615256431حيدر يحيى صبار عبد الكريم221841001067 47  61.57

93 راسب 6879512250610حيدر يوسف محمد كريم221841001068 48  0.00

84 راسب 5430612632600رسول محمد مطر جمه221841001072 49  0.00

82 راسب 0غغغغ5074زين العابدين رياض شنو جاسم221841001073 50  0.00
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88 ناجح 708675827882561زين العابدين محمد حسن سعود221841001075 51  80.14

92 ناجح 596256565468447سجاد احمد عبد الرزاق تقي221841001076 52  63.86

99 ناجح 9295100998997671سجاد حيدر شنان عبد الحسين221841001077 53  95.86

غ راسب 750غغغ8787سجاد كاظم جبار ضايف221841001080 54  0.00

92 راسب 0غغغ657158سعد صالح جابر مزعل221841001082 55  0.00

89 راسب 5069403722560شاكر ساهر عثمان هاشم221841001084 56  0.00

93 راسب 630غغغصفر100غطيف صالح مجيد محمد221841001085 57  0.00

88 راسب 650غ73716667عباس ابراهيم داحس سعدون221841001086 58  0.00

98 ناجح 808481798381586عباس سالم وحيد عبد221841001088 59  83.71

100 ناجح 879793859093645عباس عماد محسن مناتي221841001089 60  92.14

97 راسب 0غ86506264غعباس فاضل لطيف صوين221841001090 61  0.00

92 ناجح 879785747673584عبد ا احمد جلل سلطان221841001093 62  83.43

غ راسب 0غغغغغغعبد ا جبار عسكر فرحان221841001094 63  0.00

88 ناجح 728066537074503عبد ا حسن دخيل فشيخ221841001095 64  71.86

100 راسب 0غ72غ666960عبد ا صلح عبد ا كنف221841001096 65  0.00

99 راسب 798269800غ83علء عوده جاسم احمد221841001097 66  0.00

80 راسب 0غغغغ62غعلي الهادي فلح حسن سوادي221841001099 67  0.00

100 ناجح 788279695060518علي جاسم كوكز صبيح221841001100 68  74.00

98 ناجح 859091869478622علي جاسم ملغوص شوكان221841001101 69  88.86

100 راسب 0غ96غ939891علي جعفر عبد الجليل خليل221841001102 70  0.00

89 راسب 50520غ537152علي حسين بدري غزيل221841001104 71  0.00

96 راسب 90890غ7310086علي حسين علي عبيد221841001106 72  0.00

87 راسب 0غغغغ5461علي حسين كاظم جاحد221841001107 73  0.00

96 ناجح 688559545087499علي حميد جابر ضايف221841001108 74  71.29

غ راسب 740غغ718879علي سالم حسين حميدي221841001111 75  0.00
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92 ناجح 728458505055461علي ضياء دعيم ياسين221841001113 76  65.86

90 راسب 0غغغصفر8181علي عبد الستار عبد الزهره عبد ا221841001115 77  0.00

90 ناجح 538050616362459علي عماد مصطفى علي221841001116 78  65.57

91 راسب 0غغغغ69غعلي فاروق جواد محمد حسين221841001117 79  0.00

100 راسب 0غ85غ929791علي محمد ياسر حسين221841001118 80  0.00

88 راسب 0غ75غ9993غعلي ناجي يوسف موسى221841001119 81  0.00

99 ناجح 909691869196649علي نزار هاشم محسن221841001121 82  92.71

97 ناجح 608574917366546علي نسيم رزاق فزاع221841001122 83  78.00

100 راسب 0غ7793737759علي نعيم هندي شلخ221841001123 84  0.00

96 ناجح 647557505153446علي هادي صالح عطشان221841001124 85  63.71

94 راسب 7574595040700غسان عبيد علوان الهيمد221841001126 86  0.00

92 ناجح 669289938072584قدامه خلدون عبد الرحيم ناصر221841001128 87  83.43

87 ناجح 778188718780571ليث ناصر زغير كنن221841001131 88  81.57

78 راسب 54500غغ5959مؤمل حامد عزيز فيصل221841001132 89  0.00

89 راسب 0غغغغ6467مؤمل زياد طارق يوسف221841001133 90  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل ظافر عثمان هاشم221841001134 91  0.00

90 راسب 5454512856500مؤمل علي عبد ا عبد المام221841001135 92  0.00

غ راسب 0غغغغغغمجاب عبد الرحمن نوري هاشم221841001136 93  0.00

غ راسب 0غغغغغ50مجتبى احمد عزيز كاطع221841001137 94  0.00

88 ناجح 956885928787602مجتبى اسعد عبد شايع221841001138 95  86.00

91 ناجح 877970578285551مجتبى سعد فرهود مطر221841001139 96  78.71

غ راسب 0غغغغغغمحمد اكرم يوسف خلف221841001142 97  0.00

93 راسب 88950غ8510088محمد باقر حمد عطوان جازع221841001143 98  0.00

90 ناجح 899392938478619محمد حسام الدين صاحب فالح221841001145 99  88.43

90 راسب 620غ69غ5982محمد حيدر سهر نعيمه221841001147 100  0.00
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92 ناجح 818489767075567محمد رعد صالح مهدي221841001148 101  81.00

66 راسب 0غغغغ70غمحمد سعود عبيد منخي221841001149 102  0.00

92 راسب 0غ87غ838280محمد شاكر عبد عايد221841001150 103  0.00

89 راسب 0غ77غغ98غمحمد صلح حسن زاير جبار221841001153 104  0.00

90 راسب 7679755029560محمد عباس اسماعيل عيسى221841001154 105  0.00

غ راسب 53550غ505250محمد عبد الحسن مذبوب دهيل221841001155 106  0.00

92 ناجح 8895859387100640محمد علي شنجار عوده221841001158 107  91.43

90 راسب 55500غغ6266محمد علي عبد ناصر221841001159 108  0.00

97 ناجح 951009210097100681محمد مصدق مالك حمد221841001162 109  97.29

82 راسب 54500غغغغمحمد يحيى محيل ساجت221841001165 110  0.00

67 ناجح 649367505650447محمود سعد عبد الرضا حزام221841001166 111  63.86

86 ناجح 637983506365489محمود شاكر عبد الزهره دبيس221841001167 112  69.86

82 ناجح 849596889291628مخلد غانم سلمان نايف221841001168 113  89.71

غ راسب 0غ51غ67غ65مرتضى عجيل جمعه خلف221841001170 114  0.00

93 راسب 0غغغ657659مسلم عمران جعفر جبر221841001172 115  0.00

53 راسب 0غغغغ5065مصطفى ثائر عبد الحسين علوان221841001175 116  0.00

85 راسب 0غ5050غ5666مصطفى حسين شبيب عايد221841001176 117  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى رحيم كاظم سالم221841001178 118  0.00

83 راسب 0غ72غ8479غمصطفى سوادي حامض منحوش221841001179 119  0.00

91 راسب 0غغغ638673مصطفى عادل داود محمد221841001180 120  0.00

غ راسب 820غ8565غ69مصطفى عبد المير جابر عبيد221841001181 121  0.00

92 راسب 300%16اثنتان595050مصطفى عبد الكريم محسن علي221841001182 122  0.00

89 راسب 0غ5050غ6777موسى الكاظم طه ياسين علي221841001187 123  0.00

95 ناجح 9610092939299667ناصر شاكر زويد خلف221841001188 124  95.29

غ راسب 0غغغغغغياسر عمار عدنان يوسف221841001189 125  0.00
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83 ناجح 838079737080548ياسر ماجد علي محمد221841001190 126  78.29

المشاركون

126 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

74 52 % 41.27

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 100.00

9 

9 

6  2137 23 25 0 

5 17 29 17 24 0 

 83.33 80.95 78.38 73.91 96.00 0.00
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