
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 البرار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

091رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

71 راسب 505074500غغاسعد جدوع عبد الزهره جابر221741091017 1  0.00

73 ناجح 799285899191600حمزه جابر عبد حنين221741091034 2  85.71

94 ناجح 92951009991100671كرار كريم عربي ابراهيم221741091078 3  95.86

82 راسب 91840غغ8782أحمد ظاهر عبد الرضا جمعان221841091001 4  0.00

93 ناجح 696757819682545أحمد علي قاسم حسين221841091002 5  77.86

85 راسب 500غغغ6156أحمد نبيل فاضل حسن221841091003 6  0.00

85 راسب 650غغغ6050أكرم جاسم عيسى عايز221841091004 7  0.00

89 راسب 5054584050500أكرم عطيه جبار فارس221841091005 8  0.00

97 راسب 542653500%5511أمير عماد شعلن ضيدان221841091006 9  0.00

83 راسب 590غغ50غغاحمد رياض عباس زباله221841091007 10  0.00

85 راسب 5327582432350احمد علي حمود زاير221841091009 11  0.00

83 راسب 5069700غغ61احمد مصطفى محمد تقي محمد221841091011 12  0.00

87 ناجح 787482565050477باسم رياض كاظم رخيص221841091013 13  68.14

85 راسب 0غغغغ7675باسم عبد غافل عوفي221841091014 14  0.00

97 راسب 53790غغ7278بدران فاضل حسن علي221841091016 15  0.00

95 راسب 500غغغ7250بسام سليم جبر خلف221841091017 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغبشار نعمان داخل عبيد221841091018 17  0.00

93 ناجح 555963525050422بهاء حسين نعيمه شريف221841091019 18  60.29

90 راسب 6839808174620جبار عصام كامل ثابت221841091020 19  0.00

91 ناجح 889196888693633جعفر حسين عليوي مجاري221841091021 20  90.43

98 راسب 830غغغ9091جعفر حطحوط سلمان نفيله221841091022 21  0.00

96 راسب 71780غ728188جعفر طالب جبار ضمد221841091023 22  0.00

74 ناجح 507566705050435حسن قاسم حسن لفته221841091024 23  62.14

79 راسب 0غغغغ5650حسين أحمد محيسن جبر221841091025 24  0.00

97 ناجح 838785907898618حسين جابر فزيع سعدون221841091026 25  88.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

2018/2017
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 راسب 760غ71616858حسين حارس حسين صويح221841091028 26  0.00

71 ناجح 536859565550412حسين حيدر جاسم محمد221841091029 27  58.86

89 راسب 64950غغ8198حسين صادق فرحان حاشوش221841091030 28  0.00

78 ناجح 668082566267491حسين صحو حميد حطيحط221841091031 29  70.14

73 راسب 0غغغغغ62حسين عبد الصاحب مبلط عجه221841091032 30  0.00

81 راسب 500%5067555013حسين علي محسن طعين221841091034 31  0.00

91 راسب 0غ50غ758073حيدر ثجيل غميس عيدان221841091037 32  0.00

91 راسب 0غ6150675055حيدر حسن عبادي هويل221841091038 33  0.00

92 ناجح 949391988894650حيدر علي حسن ياس221841091039 34  92.86

92 راسب 710صفر76غغغحيدر عماد كاظم عبد221841091040 35  0.00

83 ناجح 757470738268525حيدر كريم شديد سلمان221841091041 36  75.00

87 ناجح 595051505055402حيدر كريم قاسم محمد221841091042 37  57.43

89 ناجح 839094909495635حيدر نعمه عطشان عبطان221841091043 38  90.71

62 راسب 0غغغغ5450رضا برزان هادي عكاب221841091045 39  0.00

غ راسب 3683950%899619زين العابدين رياض خلف محمد221841091046 40  0.00

100 ناجح 8910096999690670سجاد علي عبد الرضا نعيم221841091047 41  95.71

79 راسب 560غغغ6252سلم مهدي صالح موحان221841091048 42  0.00

84 راسب 0غغغ50غ63شبر عبد الزهره مسعد حبيب221841091049 43  0.00

74 راسب 500غغ616258صفاء خير ا حاتم سلمان221841091051 44  0.00

84 ناجح 737994928797606صفاء ناظم مونس مجبل221841091052 45  86.57

70 راسب 0غغغغغ50عباس جاسم محمد رميض221841091055 46  0.00

82 راسب 58720غغغ77عباس صادق محمد جواد221841091057 47  0.00

غ راسب 0غغغغ6071عبد الرحمن عبد الرزاق مهلهل رمضان221841091059 48  0.00

69 راسب 0غغغغ50غعبد العالي عبد المير عايد درعان221841091060 49  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلء سلمان محمد علي هادي221841091061 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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79 ناجح 615082736994508علء صالح نعيم جبير221841091062 51  72.57

93 ناجح 839093738988609علي حامد كاظم حمد221841091064 52  87.00

62 راسب 0غصفر296831ثمانعلي حسن وارد جباره221841091065 53  0.00

70 راسب 50520غغ5256علي رسول عبد المير عيسى221841091066 54  0.00

76 راسب 6081723571710علي شاكر جواد موسى221841091068 55  0.00

98 ناجح 9294989996100677علي شهد حنين دايخ221841091069 56  96.71

99 ناجح 939698889494662علي صادق حميد عبد الحسين221841091070 57  94.57

69 راسب 0غغ50غ5250علي عبد الحسين حمد عجمي221841091071 58  0.00

69 ناجح 676587928662528علي عصام كامل ثابت221841091072 59  75.43

88 راسب 0غ77غ859467علي محسن حسين عبد ا221841091074 60  0.00

72 راسب 0غغتسع505370علي ميثم جميل كامل221841091076 61  0.00

80 راسب 0غ52غغ5982عماد حمدان كويم حسن221841091077 62  0.00

62 راسب 5050503650400عمر سعد موسى ربيع221841091078 63  0.00

93 ناجح 929798949794665كرار حامد داخل موسى221841091079 64  95.00

65 راسب 0غغغغغغكرار رزاق مبارك حسين221841091080 65  0.00

81 راسب 0غغغ535456كرار موحان حميد نايف221841091083 66  0.00

89 راسب 860غغ9489غمؤمل جواد كاظم عبد الساده221841091084 67  0.00

91 ناجح 959897819294648مؤمل سالم هليل عجيل221841091085 68  92.57

98 راسب 0خمس%9118صفر9396مجتبى عوده بجاي عبود221841091086 69  0.00

79 ناجح 628284575089503محسن علي محمد محسن221841091087 70  71.86

65 راسب 0غغغغغ50محمد جمال عبد العالي خشان221841091090 71  0.00

73 راسب 320غغغ3940محمد حسام مديح هميم221841091092 72  0.00

67 راسب 0غغغغغغمحمد عبد عبار حسان221841091093 73  0.00

96 ناجح 7992100788797629محمد علي عبد المير ظنون221841091094 74  89.86

72 راسب 0غغغغغغمحمد فاهم كامل عوده221841091095 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 ناجح 8492849896100652محمود عبد العالي جبر عنيد221841091096 76  93.14

62 راسب 5062510غ7588مرتضى مراد جوده سلطان221841091097 77  0.00

56 راسب 0غغغغغ50مسلم عقيل جاسب حسن221841091098 78  0.00

79 راسب 500غغغ5064مسلم محمد هاشم زبيل221841091099 79  0.00

غ راسب 0غغغ515050مسلم مهدي صالح مزبان221841091100 80  0.00

90 راسب 6637695060790مصطفى ستار جاسم حميدي221841091102 81  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى عماد نعمه جابر221841091103 82  0.00

91 ناجح 708680578079543مصطفى مؤيد حظي فرهود221841091104 83  77.57

84 ناجح 737790607076530مصطفى محمد كاظم خضير221841091105 84  75.71

94 راسب 0غغ83غغ92مقتدى ورد حسين عبد ا221841091107 85  0.00

غ راسب 0غغ73غغ84منتظر جلل عبد العالي خشان221841091108 86  0.00

78 ناجح 717460767172502منتظر حيدر هاشم حسين221841091109 87  71.71

82 راسب 0غ50غغ53غمنذر بشير عمران موسى221841091111 88  0.00

91 ناجح 808091818881592يحيى علي كايم حميدي221841091114 89  84.57

المشاركون

89 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

59 30 % 33.71

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 81.82

11 

9 

10  2531 18 17 0 

4 23 23 13 13 0 

 40.00 92.00 74.19 72.22 76.47 0.00
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