
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 المرتضى  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

019رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 747587728185571عبد الخالق مهدي نعيمة حذية221741019066 1  81.57

84 راسب 770غغ707772أركان فاضل علوه عزيز221841019001 2  0.00

95 ناجح 805967717764513أسامة علي مزهر جراد221841019002 3  73.29

100 ناجح 919810096100100685أمين سليم عزيز عبد الحسن221841019005 4  97.86

غ راسب 0غغغغغغأيوب سليم عزيز عبد الحسن221841019008 5  0.00

94 راسب 77870غ88غ84احمد حسين جبار رجاب221841019010 6  0.00

92 راسب 560غ53غغ82احمد رياض سالم جبر221841019011 7  0.00

غ راسب 0غ52غغ61غاحمد سعيد ريسان جاسم221841019012 8  0.00

96 راسب 7177255859300احمد عبد الرضا شريف دفار221841019013 9  0.00

84 راسب 0غغغغغ58احمد علي عبد الحسين جابر221841019014 10  0.00

88 راسب 0غغغ9878غاحمد علي نعيمة محمد صالح221841019015 11  0.00

94 ناجح 828975757867560احمد غني حسن ثويني221841019016 12  80.00

78 ناجح 586350716559444احمد ماجد عبود جابر221841019017 13  63.43

97 ناجح 91911009510097671احمد مالك شبيب نعيثل221841019018 14  95.86

97 ناجح 809163505061492احمد مهدي جاسم جبر221841019019 15  70.29

72 راسب 0غ50غغ7456احمد مهدي خليف حسين221841019020 16  0.00

غ راسب 0غغغغ77غاحمد هواري عبد فشاخ221841019021 17  0.00

94 ناجح 758089887787590المير حيدر عبد ا عبد221841019022 18  84.29

86 راسب 0غغغغغ71جعفر طالب حسين مطشر221841019023 19  0.00

94 ناجح 636365727659492جعفر عبد الرحمن عجيل فجر221841019024 20  70.29

81 راسب 670غغغ7431جواد هديب حسين شبوط221841019025 21  0.00

93 ناجح 805073517182500حسن جمعة عصواد ناجي221841019027 22  71.43

89 راسب 0غغغ74غ77حسن صلح حسن حاشوش221841019029 23  0.00

68 راسب 0غغغغ5064حسن عماد عبد الكريم علوان221841019030 24  0.00

96 ناجح 887788908496619حسين حميد إزغيتون حسين221841019032 25  88.43
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81 راسب 0غغغ5852غحسين حيدر خيون جبار221841019033 26  0.00

95 ناجح 769673797981579حسين حيدر مطر زغير221841019034 27  82.71

75 راسب 69500غغ6670حسين سلم علوان عبود221841019036 28  0.00

100 راسب 0غ51غ50غ66حسين صلح أبراهيم غالي221841019037 29  0.00

91 راسب 82650غغ81غحسين عبد النبي حمدان عبود221841019040 30  0.00

92 راسب 76757381700غحسين علي ضايف سفاح221841019041 31  0.00

87 راسب 500غغغ6264حسين علي كاظم جساب221841019042 32  0.00

90 راسب 0غغغغ8273حسين علي مانع كريم221841019043 33  0.00

97 راسب 0غ56غ9268غحمزة رعد خيون عبيد221841019046 34  0.00

93 راسب 0غ57غغغ65حمزة عادل حسين عبيد221841019048 35  0.00

صفر راسب 0غغغغصفر89حيدر ستار جبار محمد221841019049 36  0.00

82 راسب 740غ706571صفرحيدر صبيح نايف عبد الحسين221841019050 37  0.00

84 راسب 0غغغغ5050حيدر عبد الرزاق علي عبيد221841019051 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر عماد جاسم هديد221841019053 39  0.00

99 راسب 93920غ8710095ذو الفقار عبد الحسن عويد جعفر221841019054 40  0.00

غ راسب 9698928899980رضا أحمد رضا شلش221841019056 41  0.00

93 ناجح 875488507986537زين العابدين شهاب محسن عبد ا221841019058 42  76.71

99 راسب 0غ66غغغغزين العابدين غافل عجيل فلغوص221841019059 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغزين العابدين محمد كريم أحمد221841019060 44  0.00

94 ناجح 949696889995662سجاد حسن نهاب صالح221841019063 45  94.57

96 راسب 8597920غ89100سجاد حيدر مطر زغير221841019066 46  0.00

100 راسب 95920غ9493غسجاد سلمان عكاب خضير221841019067 47  0.00

100 ناجح 9195959898100677سجاد شاكر خضر عباس221841019068 48  96.71

83 راسب 0غغغغغ57سجاد عباس حسن منيشد221841019070 49  0.00

غ راسب 0غ57غغ63غسجاد عبد العالي قاسم محسن221841019071 50  0.00
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99 ناجح 9510010010010097691سجاد عقيل فليح حسن221841019072 51  98.71

89 ناجح 758581857670561سجاد علي عطوان عبد ا221841019073 52  80.14

97 ناجح 8794949398100663سجاد فرج كاطع دحام221841019074 53  94.71

غ راسب 0غغغغغغسجاد قاسم شهاب مطشر221841019075 54  0.00

100 ناجح 9499959910092679سجاد كريم والي حسن221841019076 55  97.00

74 راسب 0غغغغغ50سجاد ياسر مرعي سلمان221841019077 56  0.00

92 ناجح 678277636470515سيف الدين سلم سلمان ثويني221841019078 57  73.57

86 راسب 0غغغغ50غسيف رحيم واعي رهك221841019079 58  0.00

96 راسب 770صفرصفرصفرصفر72سيف موسى عبيد عبد221841019080 59  0.00

99 ناجح 958992867683620عادل علي حيدر جاسم221841019081 60  88.57

82 راسب 0غغغغغغعباس حسين عبد شمخي221841019082 61  0.00

98 ناجح 8393921009895659عباس حيدر محمد حافظ221841019083 62  94.14

88 راسب 0غغغ505050عباس ريسان جبار علي221841019084 63  0.00

98 راسب 1000غغ939499عباس زين العابدين عبد الرزاق ياسين221841019085 64  0.00

100 ناجح 93100999996100687عباس سعد عطوان عبد ا221841019086 65  98.14

100 ناجح 889984887590624عباس عبد المير علي عبيد221841019087 66  89.14

100 ناجح 99919610098100684عباس عبد علي حسين221841019088 67  97.71

98 ناجح 647069898186557عبد الرزاق فليح سهل ونان221841019089 68  79.57

83 راسب 0غغغغ5989علء حيدر خليل محسن221841019093 69  0.00

98 ناجح 8893991009995672علي أحمد عبد الهادي عبيد221841019094 70  96.00

96 ناجح 928887908596634علي أكبر حسين عبد محمد221841019095 71  90.57

100 راسب 63610صفر736728علي الطاهر خضير عباس إنعيمه221841019096 72  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي جبير محيسن حسن221841019098 73  0.00

89 ناجح 768282826750528علي حسن حنون ناصر221841019099 74  75.43

94 راسب 0غ50غغغ57علي حسين مجيد داود221841019100 75  0.00
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98 راسب 92810غغ9895علي رائد رحيم عبيد221841019102 76  0.00

100 ناجح 739793859085623علي ظاهر كامل داود221841019105 77  89.00

96 راسب 92670غ76غغعلي عبد الرضا عبد النبي عريبي221841019106 78  0.00

100 راسب 63670غغ6076علي عماد كاظم كاطع221841019107 79  0.00

88 راسب 6621585057620علي غانم ناصر حسين221841019108 80  0.00

100 راسب 0غ82غ74غ83علي فاضل عبد ا ذرب221841019109 81  0.00

96 راسب 0غ83949510094علي محسن عبد ا احمد221841019110 82  0.00

96 راسب 93810غ86غ80علي محمد بدر عذيب221841019111 83  0.00

91 راسب 0غ82غ766578علي محمد مذبوب مويش221841019112 84  0.00

100 راسب 8683970غ8090علي مهدي كاظم كليل221841019113 85  0.00

100 ناجح 9310010010099100692علي ناظم حميد مزعل221841019114 86  98.86

96 راسب 92795586570غعلي نعيم مزهر جراد221841019115 87  0.00

93 راسب 0غ50غغ6260علي وليد داخل محسن221841019116 88  0.00

86 راسب 0غ50غغغغفيصل نايف هلل سعود221841019120 89  0.00

69 راسب 0غغغغ60غكرار جبار مهلهل كايم221841019121 90  0.00

95 ناجح 646555505150430كرار حيدر دلي ثجيل221841019122 91  61.43

89 راسب 64670صفر789365كرار خليل عناد حسن221841019124 92  0.00

83 راسب 5027670غ5053كرار واثق طالب خضر221841019125 93  0.00

99 ناجح 9010097100100100686مؤمل أمين جبار صلل221841019127 94  98.00

98 راسب 0غغ85غ8787مالك حسن وحيد زلم221841019130 95  0.00

96 ناجح 949896909994667مالك سليم شنيور باقر221841019131 96  95.29

96 ناجح 799384919287622مبين سلم كاظم عطية221841019132 97  88.86

82 راسب 50500غ6469غمجتبى حسن هادي صالح221841019133 98  0.00

98 راسب 0غ5254غ54غمجتبى عماد جواد كاظم221841019134 99  0.00

90 راسب 0غ90غغ97غمجتبى عمار ياسر حسن221841019135 100  0.00
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83 راسب 0غغغغ7550محمد المهدي علي عنتيك علك221841019136 101  0.00

100 ناجح 909699939298668محمد باقر إبراهيم سريح221841019137 102  95.43

100 راسب 0غغ871009498محمد رحيم عنيد حمود221841019139 103  0.00

97 راسب 97950صفر9210088محمد رياض كنيدح جار ا221841019140 104  0.00

98 ناجح 91949996100100678محمد عبد الحسن كاظم حسين221841019142 105  96.86

غ راسب 0غغغغغ64محمد عبد ا نزال عبود221841019144 106  0.00

97 راسب 83570غ909470محمد علي غالب عمار221841019146 107  0.00

93 راسب 67540غغ73غمراد عارف ذياب سلمان221841019148 108  0.00

93 ناجح 9298100897993644مرتضى علي زغير جياد221841019149 109  92.00

93 ناجح 8698949191100653مسلم حسن عبد محيسن221841019150 110  93.29

85 راسب 56510غ348558مسلم كريم عبد هديد221841019152 111  0.00

92 راسب 0غ5669506356مصطفى رزاق ياسر سدخان221841019153 112  0.00

80 راسب 0غغغ546767مصطفى مسلم حسون ذياب221841019155 113  0.00

86 راسب 0غ50غغغ57مقتدى مجيد لطيف عبد221841019156 114  0.00

85 راسب 0غ5050غغغمقتدى نزار عبد الواحد جابر221841019157 115  0.00

92 راسب 50510غغ70غمنتظر جعفر فليح حسن221841019159 116  0.00

90 ناجح 587263727069494منتظر علي دحام جبار221841019160 117  70.57

84 راسب 6577345157500منتظر محمد شماخ منشد221841019161 118  0.00

89 راسب 6571743950500منتظر مهدي كريم عنجور221841019162 119  0.00

97 ناجح 869888959480638موسى محسن خضير عبود221841019163 120  91.14

95 راسب 990غ9287غ80نور الدين صالح مهدي تبينه221841019166 121  0.00

95 راسب 930صفرغ8810093هاني أيمن راجي سرحان221841019167 122  0.00

90 ناجح 638880718884564هيثم جلب سعد عبد ا221841019168 123  80.57

90 راسب 0غ52غ586665ولء حسين محمد عبد221841019169 124  0.00

98 راسب 0غغغغ9167ياسر حسام عزيز احمد221841019171 125  0.00
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91 ناجح 846673786861521ياسر رزاق ياسر سدخان221841019172 126  74.43

94 راسب 916585870غ93ياسر نعيم ياسر هاشم221841019173 127  0.00

المشاركون
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