
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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

74 ناجح 605858545564423احمد ضياء جبار كاظم221741002006 1  60.43

81 ناجح 507250525050405حسين طالب ثويني لعيبي221741002052 2  57.86

94 راسب 5078415050520ميثم حسين طه شياع221741002192 3  0.00

98 ناجح 807187717481562أمير ابراهيم سلمان شايع221841002001 4  80.29

95 راسب 790غ65638450أمير نعمه جلود كزار221841002002 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغأوس جعفر عبد كاظم221841002003 6  0.00

91 ناجح 849391858783614احمد حكيم غني حسن221841002004 7  87.71

69 راسب 0غغ61695050احمد راضي دخيل مزعل221841002005 8  0.00

96 راسب 60580غغ7983احمد شاكر جواد حسن221841002006 9  0.00

94 ناجح 757477506350483احمد صباح حسن سلمان221841002007 10  69.00

86 ناجح 668276686679523احمد عباس محسن عواد221841002008 11  74.71

92 راسب 96990غ948996احمد عبد الزهرة شلل ماجد221841002009 12  0.00

93 راسب 0غ7878غ91غاحمد عبد النبي عبد الحسين علوان221841002010 13  0.00

95 ناجح 878892908397632احمد عبد الواحد صكبان دراج221841002011 14  90.29

100 ناجح 9210098931009882681احمد علء عبد الرزاق ناجي221841002012 15  97.29

93 راسب 90890غ90غ86احمد علي بهلول فالح221841002013 16  0.00

72 راسب 0غغ71885431احمد علي عبد العباس كاطع221841002014 17  0.00

93 ناجح 799187888898624احمد علي ماضي بشير221841002015 18  89.14

99 ناجح 9510010010093100687احمد فؤاد طاهر فعيل221841002016 19  98.14

97 ناجح 9110098999899682احمد قحطان عدنان عبد221841002017 20  97.43

83 راسب 80640غ8666غاحمد كامل مجبل منهي221841002018 21  0.00

91 ناجح 735273506465468احمد كمر عوده راشد221841002019 22  66.86

96 ناجح 65815082536354490احمد محسن وحيد محمد221841002020 23  70.00

93 ناجح 9795971009598675احمد محمد صبر عبد ا221841002021 24  96.43

93 ناجح 8810090856377596احمد محمد ناصر حسين221841002022 25  85.14
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عمار اسماعيل خليل زكي
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 ناجح 829397888897641احمد محمود شاكر صبار221841002023 26  91.57

93 ناجح 816358867682539احمد مراد نعمة عبد221841002024 27  77.00

89 راسب 0غ63غ747697احمد مهدي جراد دايج221841002025 28  0.00

98 ناجح 919495978786648احمد مهدي هاشم حسن221841002026 29  92.57

غ راسب 9189999294950احمد هادي هداد حبيب221841002027 30  0.00

غ راسب 10080950غ96غازهر حمود مشرف ياسر221841002029 31  0.00

70 راسب 0غ50غغغ72اكرم علي كريم سلمان221841002030 32  0.00

95 ناجح 889592978984640الحسن علي محمد عبد الواحد221841002031 33  91.43

غ راسب 0غغغغ81غالحسين جبار كريوش عبد ا221841002032 34  0.00

93 ناجح 697364555066470الحسين علي مسلم رزاق221841002034 35  67.14

97 ناجح 908197737286596العباس عادل منصور عباس221841002035 36  85.14

94 راسب 0غ91836173غامجد ناصر محيسن خليف221841002036 37  0.00

90 ناجح 858998939190636انور عباس محسن شمخي221841002038 38  90.86

غ راسب 0غ56غغ76غايليا عصام كاطع كنهور221841002039 39  0.00

90 ناجح 979496969799669باقر علء قحطان محمد221841002040 40  95.57

96 ناجح 8987100798786624ثائر شهيد فشاخ شريده221841002041 41  89.14

96 راسب 95880غغ8185حسام الدين علي شياع كزار221841002043 42  0.00

91 ناجح 56941009398100632حسن اسعد موحان شدود221841002044 43  90.29

100 ناجح 891009890100100677حسن خلف عنبر عبيد221841002045 44  96.71

90 راسب 0غ85100855060حسن علء محسن عليوي221841002046 45  0.00

95 راسب 9686930غ8689حسن علي خيون ثويني221841002047 46  0.00

82 ناجح 718471787288546حسن عويد ظاهر فالح221841002048 47  78.00

89 راسب 74520غ788460حسنين عبد الرحيم عبود محمود221841002049 48  0.00

88 ناجح 786582685067498حسين ابراهيم كنيص جفيت221841002051 49  71.14

98 ناجح 928994868589633حسين باسم كريم عبد الحسن221841002052 50  90.43
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65 راسب 0غغغغغغحسين جواد كاظم رهيش221841002054 51  0.00

95 ناجح 9596971009596674حسين حازم جبر خلف221841002055 52  96.29

90 ناجح 639082676172525حسين حبيب عبد الرضا صباح221841002056 53  75.00

75 راسب 9187780غ7586حسين حيدر ذياب شلكه221841002058 54  0.00

65 راسب 0غغغغ6781حسين شهيد محسن ناصر221841002060 55  0.00

83 ناجح 756987505764485حسين صالح عبيد حسن221841002061 56  69.29

89 ناجح 637690907989576حسين صباح خزعل كريم221841002062 57  82.29

86 ناجح 759185606775539حسين علي حمزه خضير221841002066 58  77.00

87 راسب 0غ939082غغحسين علي حميد عبد الرضا221841002067 59  0.00

97 ناجح 909486948598644حسين عواد كاظم فهد221841002069 60  92.00

77 راسب 0غغغصفر6261حسين قيس عبد الكريم عنيد221841002071 61  0.00

97 راسب 800غغ87غ84حسين مبارك ظاهر كطران221841002073 62  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين مجيد عبد الزهرة عبد الحسن221841002074 63  0.00

83 ناجح 887291978285598حسين مطر حسن حمد221841002075 64  85.43

غ راسب 0غغغغغغحسين هادي صبار ناهي221841002076 65  0.00

89 ناجح 735052505059423حيدر حسين محيبس ايدع221841002077 66  60.43

89 راسب 0غغغغ7568حيدر سعود مزهر سرفان221841002079 67  0.00

90 راسب 7050800غغ67حيدر عبد المحسن شبرم علوان221841002081 68  0.00

96 راسب 1000غغصفر8399حيدر كريم كاظم جابر221841002083 69  0.00

79 راسب 720غ5650غ82حيدر محمد سلمان صالح221841002084 70  0.00

88 ناجح 709390788582586حيدر محمد علي عوده حسن221841002085 71  83.71

91 ناجح 899394898683625حيدر نعيم مهدي صالح221841002086 72  89.29

90 راسب 7233596981810ذو الفقار مدلول غانم ناصر221841002087 73  0.00

93 ناجح 928887949192637زين العابدين محمد عبد العباس حنون221841002091 74  91.00

85 راسب 67600غ856868سجاد ثائر سلمان كاظم221841002093 75  0.00

مدير المركز
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الفـــــرع :

المديرية :
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الحيائي

76 ناجح 899094907690605سجاد حميد حسن حسين221841002095 76  86.43

95 ناجح 947995897587614سجاد سعيد عبد ا كوماني221841002097 77  87.71

70 راسب 56900%63755916سجاد صلح ذياب محمد221841002098 78  0.00

81 ناجح 777789839095592سجاد علي غانم خلوف221841002099 79  84.57

97 راسب 9087980غ8086سجاد منتظر بنيان والي221841002101 80  0.00

90 ناجح 919891979098655سجاد نبيل غازي جازع221841002102 81  93.57

غ راسب 85810غ899890سجاد هلل مالك فهد221841002103 82  0.00

90 راسب 7737855969710سلم حسان ثابت مخور221841002104 83  0.00

94 راسب 9892980غ99صفرشاكر تركي فرحان منشد221841002105 84  0.00

25 راسب 951001009598980صادق حسن جابر عبد221841002106 85  0.00

82 راسب 59640غغغ90صادق سعد عزيز جواد221841002107 86  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس خضر كاظم علوان221841002110 87  0.00

100 ناجح 949792989086657عباس سعد مهدي جبر221841002112 88  93.86

96 ناجح 949597878190640عباس سميع جلب منسي221841002113 89  91.43

76 راسب 0غ847378غغعباس علي كنان علوان221841002114 90  0.00

86 راسب 79760غ746284عباس فاضل صالح مهدي221841002115 91  0.00

غ راسب 0غغغ69غ71عبد ا رعد حاتم محمد221841002116 92  0.00

85 راسب 0غغ68635151عبد ا علي محمد شتيم221841002117 93  0.00

غ راسب 0غغغغغغعثمان كاظم عثمان ذرب221841002118 94  0.00

93 راسب 970غ93غغ93عقيل حميد دخيل حسين221841002119 95  0.00

87 ناجح 857392676767538علي احسان عبد المهدي خلف221841002121 96  76.86

83 راسب 510غغغ6989علي احمد عطية كاظم221841002122 97  0.00

98 ناجح 85958689839266628علي باسم ماضي بشير221841002123 98  89.71

93 راسب 500غ50غغ66علي ثائر حبيب علي221841002124 99  0.00

91 ناجح 889899959397661علي جاسم سعيد عواد221841002125 100  94.43
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70 راسب 0غغغ89غ82علي جاسم محمد عليعل221841002126 101  0.00

82 ناجح 596669698064489علي جاسم مزبان شوكه221841002128 102  69.86

83 راسب 840غ66غ6692علي حازم عبد الحسين رحيمه221841002129 103  0.00

91 ناجح 90100751009588639علي حسن علي محمد221841002130 104  91.29

98 ناجح 929696969494666علي حسين شمخي حمد221841002132 105  95.14

94 ناجح 981001009810099689علي حسين علي غانم221841002134 106  98.43

99 ناجح 9597100100100100691علي حسين علي محمد221841002135 107  98.71

99 ناجح 979871828889624علي حسين مجيد رستم221841002139 108  89.14

92 ناجح 89915976647252543علي حسين مكي تامول221841002140 109  77.57

95 ناجح 799192847674591علي حيدر ظاهر موسى221841002142 110  84.43

68 راسب 500غغ587455علي حيدر هادي منشد221841002143 111  0.00

94 ناجح 837593838082590علي راجي محمد نعاس221841002144 112  84.29

98 ناجح 95989683100100670علي سعد عبد العالي علي221841002146 113  95.71

غ راسب 0غ95غ898690علي سمير عبد الرضا حماس221841002147 114  0.00

80 راسب 83840غ748177علي صالح مهدي جبر221841002148 115  0.00

غ راسب 0غ71غ678475علي طالب منشد حنون221841002149 116  0.00

95 راسب 0غغغ676562علي عبد الحسين لوكي زاجي221841002152 117  0.00

86 ناجح 585378505656437علي عبد الرضا مري كريدي221841002153 118  62.43

40 راسب 990غ869894100علي عبد الزهرة عوده جابر221841002154 119  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي عبد المحسن محمد محسن221841002156 120  0.00

93 ناجح 82769171627750552علي عزيز عبد جرمد221841002157 121  78.86

غ راسب 0غغغغغغعلي فاضل محسن عبد الحسين221841002160 122  0.00

86 ناجح 685967815563479علي فلح عبد الحسن شيال221841002161 123  68.43

96 ناجح 889284856189595علي فيصل محمد سدر221841002162 124  85.00

97 ناجح 789067896983573علي قاسم عبد ا صيوان221841002163 125  81.86
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غ راسب 9296859088840علي كاظم شاكر روضان221841002166 126  0.00

غ راسب 0غغغغغ82علي كامل مطشر فرحان221841002167 127  0.00

89 راسب 840غ87غ8695علي كامل هاشم عبد الحسن221841002168 128  0.00

73 راسب 860غ65898540علي لفي شناوه داحي221841002169 129  0.00

82 ناجح 707573526958479علي محسن عاجل حسين221841002170 130  68.43

100 ناجح 969899979999688علي محمد كاظم عبد الحسن221841002172 131  98.29

98 راسب 0غغ81غ8183عمار قاسم منهل جبر221841002174 132  0.00

93 ناجح 698685807876567عيسى يوسف محمد عبد221841002176 133  81.00

95 ناجح 94961009798100680فائز عبد االحسين ثجيل عطش221841002177 134  97.14

80 راسب 75870غ798088فاضل عباس ريسان ورور221841002178 135  0.00

100 ناجح 98100989691100683فاضل مهدي مشرف ياسر221841002179 136  97.57

غ راسب 0غغغغغغكاظم معروف احمد داود221841002183 137  0.00

81 راسب 0غ83غغ9497كرار احمد سندان شرشاب221841002184 138  0.00

95 ناجح 79989463698663584كرار احمد عبد الهادي حسين221841002185 139  83.43

95 راسب 0غغغ8961غكرار حيدر كاطع راضي221841002187 140  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار عزيز حميد شفي221841002188 141  0.00

غ راسب 0غغغغغ80ليث كريم خلف مطر221841002191 142  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل حسن مصطفى هجر221841002192 143  0.00

92 ناجح 819182847784591مؤمل حسين غازي مسعد221841002193 144  84.43

100 ناجح 9797999995100687مؤمل رحيم وادي حمود221841002194 145  98.14

83 ناجح 9099100949094650مؤمل صفاء عبد المهدي حسين221841002195 146  92.86

81 راسب 510غغغ8388مؤمل ضياء قاسم جخيور221841002196 147  0.00

75 راسب 0غ76غغ7079متعب عيد عبد ايدام221841002199 148  0.00

85 ناجح 8910092978398644مجتبى مسير صبر عبود221841002202 149  92.00

96 ناجح 949797999285660مجتبى هيثم حظي فرهود221841002203 150  94.29
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غ راسب 8293869094950محمد الجواد رابي مطير مخور221841002204 151  0.00

90 راسب 0غغ9193غ90محمد باقر احمد عبد داخل221841002205 152  0.00

98 ناجح 9599899393100667محمد جاسم عبد كحيط221841002207 153  95.29

94 راسب 0غ8897غ3590محمد حسن عبد جساب221841002209 154  0.00

90 راسب 800غ9684غ92محمد حسين عبد الحسن حماس221841002211 155  0.00

87 ناجح 799490807380583محمد حسين علي بجاي جبار221841002212 156  83.29

غ راسب 0غغغغغغمحمد رحيم ياسين نعمه221841002213 157  0.00

96 ناجح 95859596909159648محمد صادق صلح الدين شهاب حميدي221841002214 158  92.57

70 راسب 0غغغ63غ71محمد صادق صياح غافل221841002215 159  0.00

90 ناجح 838073817690573محمد صالح عبد الهادي جبر221841002216 160  81.86

غ راسب 0غغغ74غ80محمد صباح لزم حسين221841002217 161  0.00

88 ناجح 847882645574525محمد عامر كركان جياد221841002218 162  75.00

96 راسب 6477830غ9469محمد عبد الحسن ثاجب فرحان221841002219 163  0.00

66 ناجح 507056505962413محمد عبد الغفار عجمي حسين221841002220 164  59.00

غ راسب 0غ66غغ5072محمد كاظم محمد عبيد221841002224 165  0.00

90 ناجح 798483888191596محمد كامل عبد الرضا درباش221841002225 166  85.14

98 ناجح 9393939688100661محمد كريم علي جسام221841002226 167  94.43

97 راسب 0غصفر82غغ81محمد نوري هاشم حسن221841002228 168  0.00

87 راسب 951000غ878594مرتجى صلح عبد الحسين ساجت221841002229 169  0.00

90 ناجح 849678875590580مرتضى جاسم ناصر عوده221841002230 170  82.86

83 راسب 50620غ8079غمرتضى جمعه عبد حسين221841002231 171  0.00

93 راسب 740غ70846569مرتضى عبد الجبار محمد عفراوي221841002235 172  0.00

83 راسب 0غ8081688264مرتضى علي محمد شتيم221841002236 173  0.00

93 ناجح 95869899919077652مسلم عقيل نعيم هليب221841002238 174  93.14

غ راسب 8485898180870مصطفى باسم جبر شلكه221841002240 175  0.00
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80 ناجح 967991888684604مصطفى حمزه جبار حنون221841002242 176  86.29

98 ناجح 827783627587564مصطفى حميد عجيل جنيح221841002243 177  80.57

97 ناجح 818498887997624مصطفى طاهر عبد الحسن ناصر221841002246 178  89.14

100 راسب 0غغصفرغ6481مصطفى عبد شعيبث حمود221841002248 179  0.00

95 ناجح 908694729190618مصطفى علي عبد شعيبث221841002250 180  88.29

98 راسب 600غغ8890غمصطفى علي محسن يونس221841002251 181  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى مهدي صلح عباس221841002255 182  0.00

88 راسب 88880غغ8578مصطفى ناجي صابر عباس221841002256 183  0.00

86 راسب 560غغغغغمصطفى هادي عنيد حمود221841002257 184  0.00

78 راسب 69710غ7586غمنتظر حازم محمد محسن221841002259 185  0.00

86 ناجح 647073837482532منتظر صلح محمد نعمه221841002262 186  76.00

77 راسب 500عشر%55655019منتظر علي عبد الحسين حمادي221841002263 187  0.00

94 راسب 65740غ94غغمنتظر عماد جبار عليوي221841002264 188  0.00

93 راسب 5826505050530منتظر عوده نجم عبد221841002265 189  0.00

93 ناجح 868985989299642منتظر كاظم سعيد سراج221841002266 190  91.71

100 ناجح 789089718094602منتظر نبيل غازي جازع221841002267 191  86.00

100 ناجح 959010098100100683مهدي صلح ثجيل موتان221841002268 192  97.57

76 ناجح 567860507155446ناجي علي منصور حسين221841002269 193  63.71

62 راسب 0غغغغ64غياسر عمار ناصر مجيد221841002271 194  0.00

71 راسب 0غغ87غغ88يحيى عبد الرضا كنان علوان221841002272 195  0.00

المشاركون

195 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

101 94 % 48.21

 84.62

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

13 

11 

 88.89

18 

16 

10  4269 22 20 4 

7 40 64 20 20 4 

 70.00 95.24 92.75 90.91 100.00 100.00
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