
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 محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 0غ50غغغ74ابراهيم ساجت محمد شغناب221841010001 1  0.00

86 راسب 0غ50غغ5655ابراهيم لطيف راضي جوده221841010002 2  0.00

82 راسب 0غغغغ%5016احمد امجد ستار كاظم221841010003 3  0.00

غ راسب 59580غغ7783احمد ريكان فضل جبر221841010005 4  0.00

87 راسب 8530685251710احمد سعد عبد ا راشد221841010006 5  0.00

87 راسب 0غ6250غ7439احمد صادق سلمان رزن221841010007 6  0.00

96 راسب 500غغ50غ72احمد صبيح نايف مزعل221841010008 7  0.00

73 راسب 0غغغغ50غاحمد قاسم محمد خشان221841010010 8  0.00

91 ناجح 586850675170455امير علي مناحي جودة221841010013 9  65.00

81 راسب 0غعشر%53695014باقر موسى درويش عبد الرضا221841010015 10  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشباقر ناصر ياسر ثابت221841010016 11  0.00

73 راسب 0غغغ50غ62جاسم صباح فليح محمد221841010017 12  0.00

90 راسب 800غصفر8874صفرجعفر عجيل حبش مجيد221841010018 13  0.00

91 راسب 50500غ545066حامد ناصر حسن حاجم221841010019 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن عقيل سلمان عبد221841010021 15  0.00

95 راسب 830غصفر752686حسين احمد هصاري ناصر221841010022 16  0.00

93 ناجح 908483707078568حسين باسم شنته مري221841010023 17  81.14

97 ناجح 688361717378531حسين ثامر عوده حامي221841010024 18  75.86

75 راسب 6756753154500حسين حمود موازي محارب221841010025 19  0.00

93 ناجح 748665778361539حسين ستار جبار موات221841010026 20  77.00

98 ناجح 867994789695626حسين طاهر سالم خلوف221841010028 21  89.43

95 راسب 98868590930غحسين علي نعيثل كطن221841010031 22  0.00

90 ناجح 757278596969512حسين فارس حسب جودة221841010032 23  73.14

99 ناجح 919588838997642حسين مؤيد داخل شياع221841010033 24  91.71

97 ناجح 717770536478510حسين محمد حنون صالح221841010034 25  72.86

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

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

72 راسب 50500غغ5577حسين محمد عبد عليوي221841010035 26  0.00

97 ناجح 759091907794614حمزة مدلول فهد كسار221841010036 27  87.71

84 راسب 0غ51غغ6468حيدر كاظم حسن راضي221841010038 28  0.00

82 راسب 53660غ77غ69حيدر كاظم حسين رومي221841010039 29  0.00

80 راسب 0%588872567013حيدر ماجد جابر لفته221841010040 30  0.00

77 راسب 0غغ5266غ50حيدر ناسم وارد فليح221841010041 31  0.00

90 راسب 0غغغغغ61خالد حميد فياض منصور221841010042 32  0.00

88 ناجح 778170516078505زين العابدين رسول ناصر محيسن221841010043 33  72.14

99 ناجح 879284959299648سجاد حميد شهيب غالي221841010044 34  92.57

80 راسب 6537575052680سجاد رحمن عبد الحسين كيطان221841010045 35  0.00

93 راسب 0غغغ82غ71سجاد سامي هواش محمد221841010046 36  0.00

97 راسب 81870غ94غ88سجاد شرقي عويد زهيان221841010047 37  0.00

99 راسب 0غ879494غ96سجاد عبد الحسين شدود معارج221841010048 38  0.00

96 ناجح 949796918597656سجاد عذيب كديمي نغيمش221841010049 39  93.71

87 راسب 0غغغغغغسجاد عقيل رشاك خلف221841010050 40  0.00

87 راسب 0غغغغغ66سجاد عناد خلف علي221841010051 41  0.00

98 ناجح 837880727284567سجاد يحيى عبد العزيز عبد السادة221841010052 42  81.00

87 راسب 0غغغ665050سيف حيدر عواد رهيف221841010053 43  0.00

82 راسب 560غ80588053طاهر صالح عبد الهادي زغير221841010055 44  0.00

97 راسب 76760غغغ76عباس حسين علي محسن221841010057 45  0.00

93 راسب 500غغغ5370عباس سلطان عبد الرزاق محيسن221841010059 46  0.00

99 راسب 63810صفر752773عباس عامر مدلول لفته221841010060 47  0.00

86 راسب 6586724150600عباس عبد الحسن نعيم عبد221841010061 48  0.00

88 راسب 0غغغ5855غعباس عواد عبد عليوي221841010062 49  0.00

92 راسب 0غ7186739571عباس موسى محمد رضا221841010063 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

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 858964756667536عبد الرحمن سعد غانم ناصر221841010064 51  76.57

97 ناجح 939685627792602عزام ماهر صيوان سهر221841010065 52  86.00

98 راسب 73850غغغ79عقيل صادق عبد الجليل داود221841010066 53  0.00

96 ناجح 798370577766528علء كريم عطية خزعل221841010067 54  75.43

82 ناجح 625760645164440علي حسن محسن فارس221841010068 55  62.86

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين علي سفيح221841010069 56  0.00

92 راسب 0غغغ686156علي حسين عويد عبود221841010070 57  0.00

100 ناجح 5892791009475598علي سالم نجم عبد ا221841010072 58  85.43

97 راسب 730غ68غ8079علي عبد الكاظم عذافه راشد221841010075 59  0.00

79 راسب 620غغ738259علي عبد الهادي جعفر شريف221841010076 60  0.00

88 ناجح 918281979494627علي عطيه سعد لطيف221841010077 61  89.57

غ راسب 0غغغغغغعلي عيسى غازي جبر221841010078 62  0.00

99 ناجح 838681927984604علي فالح بديوي فليح221841010079 63  86.29

100 ناجح 919598928894658علي كريم عبد طعيمه221841010081 64  94.00

80 راسب 0غغغ587459علي مرتضى حواس جلب221841010084 65  0.00

96 ناجح 675254757678498علي نعيم وحيد عبد221841010085 66  71.14

93 ناجح 828368695692543عمار عادل ضيول كريم221841010086 67  77.57

88 ناجح 785573645650464غسان جبار عبد الرضا حاشوش221841010087 68  66.29

100 ناجح 939598798995649فارس كركان رزاق كاظم221841010088 69  92.71

95 راسب 0غ74غ58غ81كرار حسين كاظم جايد221841010090 70  0.00

81 راسب 56550غ665469ماجد صباح عزيز مكطوف221841010095 71  0.00

غ راسب 0غغغ798256مجتبى عمار خضير ياسين221841010096 72  0.00

87 ناجح 586671815376492محمد جاسم مونس صفر221841010097 73  70.29

87 ناجح 655359797064477محمد حسن جاسب رمضان221841010099 74  68.14

96 راسب 90908396840غمحمد حسين ماهود حايف221841010100 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

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

93 راسب 0غغغ575769محمد داخل حسن عليوي221841010101 76  0.00

66 راسب 0غغغغغ61محمد راضي مجيد خشيم221841010102 77  0.00

80 راسب 6927576150550محمد رضا حسن كاظم221841010104 78  0.00

92 ناجح 716268555967474محمد صبر شياع صبر221841010106 79  67.71

71 راسب 0غغغغ6176محمد عبد الكريم شامل حسين221841010108 80  0.00

73 راسب 0غ%72622014غمحمد علي حسين عامر221841010109 81  0.00

95 راسب 74800غ747874محمد غانم بجاي ماجد221841010111 82  0.00

92 راسب 650غغ677282محمد هاشم مزبان شوكة221841010113 83  0.00

99 راسب 500غغ577751مرتضى حيدر عبد المحسن عوفي221841010115 84  0.00

95 راسب 57740غ%756619مرتضى سالم جخيور رهك221841010116 85  0.00

80 راسب 6066503225660مرتضى ستار طعيمه بستان221841010117 86  0.00

86 راسب 0غ50غ61غ61مرتضى سعدون صعيوج كاظم221841010118 87  0.00

87 ناجح 656957505060438مصطفى احمد عبد الحسين مهلهل221841010120 88  62.57

84 راسب 6382500غغ79مصطفى خالد حواس جلب221841010122 89  0.00

87 ناجح 808168707484544مصطفى خضير زوير ناصر221841010123 90  77.71

90 راسب 0غغغ635050مصطفى صالح حسن خضير221841010124 91  0.00

99 راسب 0صفر9481747884مصطفى علي حسين غميس221841010126 92  0.00

85 راسب 340غ53303825منتظر راضي محسن زغير221841010127 93  0.00

100 ناجح 929698909096662نور السلم محمد عودة شدود عاصي221841010128 94  94.57

غ راسب 0غ91968510091هادي عبد خلف رهيف221841010129 95  0.00

غ راسب 0غغغغ60غياسر عمار جبار ناصر221841010130 96  0.00

67 راسب 0غغغغغ51ياسين باجي عطية بشير221841010131 97  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

اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

010رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

97 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

66 31 % 31.96

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 75.00

4 

3 

14  2036 19 16 0 

6 18 27 16 13 0 

 42.86 90.00 75.00 84.21 81.25 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


