
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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 727557657050474أحسان عباس صبيح سوادي221841003001 1  67.71

93 راسب 740غ90غغ80أركان عبد الكريم حنون مطيلب221841003002 2  0.00

88 راسب 0غ57غ9650غأزهر كريم جاسم حسين221841003003 3  0.00

87 راسب 800غغ789460أمين مهدي محسن محمد221841003004 4  0.00

92 ناجح 747769596381515احمد حيال عوده كريم221841003008 5  73.57

غ راسب 0غغغغغغاحمد رافد كاظم كامل221841003010 6  0.00

88 ناجح 729293766683570احمد صادق محسن موسى221841003012 7  81.43

53 ناجح 645750535069396احمد عدنان هاشم محيبس221841003014 8  56.57

66 راسب 4158500%535311احمد علي جبار مانع221841003015 9  0.00

غ راسب 0غغغغ70غاحمد غني عبد الرحيم حسن221841003016 10  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد كاظم عبد المير سلطان221841003019 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغاشرف كريم جاسم محمد221841003021 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغالحسن عبد الجبار محسن دخيل221841003023 13  0.00

54 راسب 5028233860780امجد رعد بري حمد221841003026 14  0.00

91 راسب 0غغ76727472جعفر محمد كامل حاتم221841003028 15  0.00

94 راسب 950غ82927681حارث جواد كاظم حسن221841003030 16  0.00

غ راسب 0غغ94غغ77حسن احمد مهدي سكر221841003031 17  0.00

98 ناجح 937786769295617حسن اسعد ناصر حسين221841003032 18  88.14

89 ناجح 668656667382518حسن عباس خلف شغيدل221841003035 19  74.00

97 راسب 0غ8982غ8774حسين جلل فاخر خيون221841003036 20  0.00

98 ناجح 876886989695628حسين جمعه سهم عكله221841003038 21  89.71

80 راسب 0غغغغ6677حسين حميد حسين شنيتر221841003039 22  0.00

96 ناجح 719271588088556حسين رحيم حسين صبر221841003040 23  79.43

99 ناجح 9510093959996677حسين سامي عبد الكاظم لفلوف221841003041 24  96.71

93 راسب 520غ57725154حسين عادل كريم هادي221841003042 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 687366606486502حسين عبد الكريم عليوي حنون221841003043 26  71.71

100 ناجح 788489648680581حسين عدنان محمد عطشان221841003044 27  83.00

99 ناجح 9998989510098687حسين عقيل محمد صيهود221841003045 28  98.14

86 راسب 500غ50غغ68حسين علي جعفر نعمه221841003046 29  0.00

99 ناجح 94929597939787667حسين علي رسن صكبان221841003047 30  95.29

86 راسب 530غ57%13غ78حسين علي كاظم محمد221841003048 31  0.00

91 راسب 0غغغغ6965حسين كريم عبد فضيل221841003051 32  0.00

94 راسب 550غغغ85غحسين كريم ناصر عبد221841003052 33  0.00

70 راسب 0غغغغ5854حمزة خضر عباس صاحي221841003053 34  0.00

100 ناجح 87100969999100681حميد عبد ا كاظم عبد المحسن221841003057 35  97.29

86 ناجح 779778508371542حيدر عبد الكاظم نعيم ناصر221841003060 36  77.43

87 راسب 51670غ728567حيدر علي كريم عبيد221841003061 37  0.00

98 ناجح 847394607176556حيدر كيطان عبد فهد221841003062 38  79.43

76 ناجح 667877636377500حيدر محمد هادي علي221841003064 39  71.43

69 راسب 570غ925962غذو الفقار عبد المير نعمه شراد221841003067 40  0.00

50 راسب 0غغغغ56غذو الفقار هادي عبد لطيف221841003068 41  0.00

68 راسب 0غغغغغ54رسول كيطان عبد فهد221841003070 42  0.00

غ راسب 0غغغغغغرسول نوري حميد جبر221841003071 43  0.00

76 راسب 61500غغ6072رضا عباس فاضل رهيش221841003072 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغزيد عبد الستار جبار غضيب221841003073 45  0.00

100 ناجح 921009610092100680زين العابدين باسم طعمه حسين221841003074 46  97.14

غ راسب 0غ64غغ82غزين العابدين عامر يوسف زميط221841003076 47  0.00

81 راسب 5054364254510سجاد حيدر شريف جابر221841003077 48  0.00

63 راسب 0غغغغ7163سجاد سعيد جدع حسين221841003078 49  0.00

77 راسب 900غ76غغغسجاد سهيل عبود عاصي221841003079 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :3
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 راسب 0غ7790857996سجاد مسلم حسين علي221841003085 51  0.00

82 ناجح 758660737674526سلطان عامر مزعل جابر221841003086 52  75.14

غ راسب 0غغغغغغسيف عدنان زياد مناحي221841003089 53  0.00

غ راسب 0غغ50غغ66سيف علي محسن مصاول221841003090 54  0.00

97 راسب 7893770غ8992صادق علي مزعل عبد الرضا221841003092 55  0.00

95 راسب 970غ86صفر9895صادق لزم عبد الرضا جايد221841003093 56  0.00

72 راسب 6081573458810ضرغام عادل طعمة خضر221841003095 57  0.00

غ راسب 0غ6776غ7274عباس جعفر محسن زغير221841003098 58  0.00

94 ناجح 849382708653562عباس حميد عطيه غانم221841003100 59  80.29

غ راسب 0غغغغغ78عباس سامي عبد الحسين ضاحي221841003101 60  0.00

99 ناجح 919185779487624عباس عبد الكريم داخل جبر221841003106 61  89.14

غ راسب 0غ6962غغ50عباس مهدي خلف هاشم221841003110 62  0.00

79 راسب 0غ69غغ75غعباس هلل عبود عاصي221841003111 63  0.00

94 ناجح 91989999100100681عبد الغفار ستار جبار علي221841003113 64  97.29

92 راسب 10095950غغ97عبد ا خضير عباس حطحوط221841003114 65  0.00

88 راسب 0غغغغ83غعبد ا رشاد زغير عبد العالي221841003115 66  0.00

93 راسب 940غ84غ89غعبد ا سمير سعدون شويعي221841003117 67  0.00

95 ناجح 668368506859489عبد ا عبد المير هاشم ربيح221841003120 68  69.86

100 ناجح 90989610098100682عبد ا محمد حسن جابر221841003122 69  97.43

98 ناجح 746681786989555عدوان احمد خريوع صالح221841003123 70  79.29

69 راسب 500غ745355غعصام جوبد لفته خفيف221841003124 71  0.00

68 راسب 0غغ59غ5357علي احمد عبد الرزاق سلمان221841003125 72  0.00

74 راسب 6552325663660علي امجد شهاب خضير221841003127 73  0.00

غ راسب 990غ93غغغعلي راضي حسن زغير221841003132 74  0.00

91 راسب 810غغغ7692علي رشيد مطرود حمد221841003134 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :4
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 668964687873523علي سعيد بجاي شايع221841003135 76  74.71

غ راسب 0غغ71غغ93علي سلم علي حسين221841003136 77  0.00

94 راسب 93860غ85غ90علي صالح هادي خرنوب221841003137 78  0.00

75 راسب 5560500غ5056علي عادل عبد الحسين عبد221841003138 79  0.00

100 ناجح 79899397100100658علي عباس توله شاهين221841003139 80  94.00

100 ناجح 949495928297654علي عراك جواد كاظم221841003141 81  93.43

100 ناجح 96100999910098692علي عمار لفته درويش221841003143 82  98.86

97 راسب 9694860غ96صفرعلي فلح خضر عبد ا221841003145 83  0.00

70 راسب 0غغغغغغعلي لزم جواد كاظم221841003146 84  0.00

99 ناجح 939810098100100688علي لعيبي كاظم جباره221841003147 85  98.29

86 راسب 7684395058620علي ماجد جابر موسى221841003148 86  0.00

غ راسب 64550غغ78غعلي محروس يوسف يعقوب221841003149 87  0.00

90 راسب 565760500غ60علي محمد تبينه عليخ221841003151 88  0.00

90 ناجح 808365818067546علي محمد ضمد عافص221841003152 89  78.00

96 راسب 0غ57غغ72غعلي محمد محمود راضي221841003154 90  0.00

95 ناجح 636273737569510علي ناجي معن راشد221841003157 91  72.86

84 راسب 77610غ87غ75علي ناظم حمادي جاسم221841003159 92  0.00

غ راسب 0غغ83غغ93علي نعيم شبيب سلمان221841003160 93  0.00

82 راسب 66510غغ7091علي نعيم عبد الحسن صالح221841003161 94  0.00

78 راسب 5323703356500علي يعقوب عاشور محمد221841003163 95  0.00

غ راسب 0غغغغغغعمار بشير عبد المير مطشر221841003164 96  0.00

81 ناجح 646550786768473عمر شعلن عثمان ذرب221841003166 97  67.57

78 راسب 0غغغغ58غفاضل مجيد سلمان زلمه221841003169 98  0.00

غ راسب 0غغغغغغفراس خضير عباس مسير221841003170 99  0.00

85 راسب 0غغ52غغ56كاظم راضي غانم محيسن221841003173 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :5
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 929597978993663كاظم ناصر حواس ياهن221841003174 101  94.71

88 راسب 6565553250500كرار حسن ثامر مظلوم221841003175 102  0.00

100 راسب 9385900غ94غكرار حيدر عطشان مهورش221841003178 103  0.00

98 ناجح 888677556872544كرار رعد صاحب عبد الحسن221841003179 104  77.71

100 ناجح 969899989998688كرار عبد شراد جبر221841003181 105  98.29

92 راسب 0غ7366غ78غكرار علي كاظم هلل221841003182 106  0.00

92 ناجح 545050615659422كرار قاسم طالب كريم221841003183 107  60.29

77 ناجح 547461575869450كرار محمد حسين علي رهيف221841003184 108  64.29

95 راسب 84940غغغ95كرار هادي حنون ساجت221841003186 109  0.00

100 ناجح 971001009599100691كرار يوسف عبد الحسين رعد221841003187 110  98.71

100 ناجح 718252568073514مؤمل احمد عبد حسين221841003188 111  73.43

100 ناجح 819297648188603مؤمل ايوب عطيه حسن221841003189 112  86.14

95 راسب 8174740غغ79مؤمل حميد عبد الحسين علوان221841003191 113  0.00

100 راسب 88930غ769486مؤمل كاظم خلف جبر221841003193 114  0.00

85 راسب 640غغغغ61مؤمل كاظم داخل عواد221841003194 115  0.00

97 ناجح 931009185949462654مؤمل ناصر شلل سعد221841003195 116  93.43

80 راسب 0غ79غغ6683مؤمل ياسين حسن جليل221841003197 117  0.00

60 راسب 60770غ68غ65مجتبى رياض داود سلمان221841003199 118  0.00

74 راسب 0غ7363غغ52محمد جمعه ياسر ثابت221841003203 119  0.00

95 ناجح 808684777878578محمد جواد كاظم عبد ا221841003205 120  82.57

85 راسب 57560غ50غ61محمد حسن صكبان عواص221841003206 121  0.00

94 راسب 700غ90غ8098محمد حسن عبد الرحمن محيسن مري221841003207 122  0.00

79 راسب 0غغغغ5069محمد حسين عمران جبار صبر221841003208 123  0.00

89 ناجح 9495979090100655محمد حسين كاظم زيد محيي221841003209 124  93.57

غ راسب 0غغغغغ87محمد خضر معتوق حميدي221841003211 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :6
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 857796919395626محمد رزاق زغير بجاي221841003212 126  89.43

73 راسب 0صفر50صفرغ6722محمد زامل نتيش جخيم221841003213 127  0.00

82 راسب 50500غ50غ59محمد سعد صالح مهدي221841003214 128  0.00

غ راسب 0غ92غغغ87محمد سلطان قاسم بزيع221841003215 129  0.00

98 ناجح 949695969592666محمد صادق صلح مهدي ثجيل221841003217 130  95.14

88 راسب 790غ76غ8197محمد عبد الرحمن حميد سفاح221841003219 131  0.00

73 ناجح 635657585970436محمد عبد العباس عسكر علي221841003220 132  62.29

99 ناجح 9594100999896681محمد علي سعود كاظم سهر221841003224 133  97.29

غ راسب 0غغغغ68غمحمد علي طحيبل راضي221841003225 134  0.00

87 راسب 500غ6328غ77محمد علي عاشور غانم221841003226 135  0.00

98 ناجح 8710096918592649محمد علي غالي رضا221841003227 136  92.71

94 راسب 86790غ79غ74محمد فرج عبد الرضا هليم221841003228 137  0.00

98 راسب 54610غغ7368محمد محمود جبير حمد221841003229 138  0.00

88 راسب 7350387567500محمد مهدي عبد الرزاق فليح حسن221841003231 139  0.00

97 راسب 6488793567810محمد ناهض عنيد عبد221841003232 140  0.00

85 راسب 610غ76غغ81محمد نعيم سلمان موسى221841003233 141  0.00

97 راسب 9394900غ8996محمود محمد مطر عطب221841003234 142  0.00

غ راسب 0غغ52غغغمرتضى ستار جبار حمزه221841003236 143  0.00

92 راسب 0غ7765غغغمرتضى سمير زياد مناحي221841003237 144  0.00

92 راسب 62530غ59غغمرتضى شهاب حسين ناصر221841003238 145  0.00

غ راسب 0غغغغغ74مرتضى ضياء نعيم حسن221841003239 146  0.00

86 راسب 5254502635320مرتضى عباس بدر عباس221841003240 147  0.00

86 راسب 0غغغغغغمرتضى غازي عبد خلف221841003241 148  0.00

غ راسب 8585838183890مسلم عقيل عبد الزهرة ثجيل221841003246 149  0.00

75 راسب 500غ70غغغمصطفى احمد داود سلمان221841003247 150  0.00

مدير المركز
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رقم الصفحة :7
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغ82غمصطفى حسين حاجم سلطان221841003249 151  0.00

93 راسب 9684760غ8599مصطفى رائد طارق عباس221841003250 152  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى عباس حسين يوسف221841003251 153  0.00

100 ناجح 991009993100100691مصطفى عبد جبر شنين221841003252 154  98.71

89 ناجح 859094717177577مصطفى غانم نايش جلب221841003253 155  82.43

95 ناجح 848680587768548منتظر اياد ثجيل مهلهل221841003264 156  78.29

79 راسب 0غغغغغ60منتظر كاظم عبد الحسين داغر221841003267 157  0.00

100 ناجح 949594978799666مهدي كاظم ريسان عطيه221841003268 158  95.14

84 ناجح 667959767182517ميثم علء شهيد عبد الجليل221841003270 159  73.86

95 ناجح 608661838472541هادي صالح مهدي مشرف221841003271 160  77.29

86 ناجح 685079697669497وارث راجي كاظم دحام221841003272 161  71.00

96 ناجح 86981001009699675وسام عصام جاسم محمد221841003273 162  96.43

85 ناجح 739080706966533يوسف يحيى رمضان جخيور221841003275 163  76.14

74 راسب 53500غ50غ50يونس اياد عبد طعيمه221841003276 164  0.00

المشاركون

164 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

106 58 % 35.37

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

6 

6 

 93.33

15 

14 

14  3439 14 25 0 

11 26 29 13 23 0 

 78.57 76.47 74.36 92.86 92.00 0.00
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