
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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

63 ناجح 515050506050374رافد حسين دحام جبر221741021029 1  53.43

76 راسب 0غ50غغغ50احمد سعيد عطية حسين221841021001 2  0.00

81 راسب 0غغغغ5336احمد فرهود جاسم هبر221841021002 3  0.00

98 ناجح 848491958491627احمد مهدي عبد الجليل دخيل221841021004 4  89.57

98 ناجح 769888817786604احمد وحيد صبر ثامر221841021005 5  86.29

75 راسب 0غغغغغغاسعد ابراهيم مكطوف محمد221841021006 6  0.00

83 راسب 0غغغغ5260اشرف حيدر نوري حسن221841021007 7  0.00

93 ناجح 838591879372604امير حسن عبد صاحي221841021008 8  86.29

81 راسب 63580غغغ60انور صباح عبد اشذير221841021009 9  0.00

78 راسب 500غغغ5353بهاء محمد عبد الحسين زغير221841021010 10  0.00

غ راسب 0غغغغ72غتمام حبيب عمير منشد221841021011 11  0.00

83 راسب 7028596670500جاسم محمد فاضل حسن221841021012 12  0.00

غ راسب 0غغغغصفر71جعفر صادق عادل حلو221841021013 13  0.00

94 ناجح 556554526050430جواد عبد الكريم ساجت فنجان221841021014 14  61.43

غ راسب 0غغغغغ50جواد كاظم كسار منشد221841021015 15  0.00

94 راسب 0غ7578غ5279حسن عقيل عبد المير كاظم221841021016 16  0.00

68 راسب 0غغغغغغحسن علي حسن نصير221841021017 17  0.00

90 راسب 0غغغغ5850حسن علي ناصر ردام221841021018 18  0.00

87 راسب 0غ5250غ50غحسن كاظم نعيم علي221841021019 19  0.00

89 راسب 70540غغ7162حسن محمد علي حشيش بادع221841021020 20  0.00

92 راسب 600غغغ84غحسين جعفر نجم عبد221841021021 21  0.00

94 ناجح 645884507682508حسين جواد كاظم خلف221841021022 22  72.57

91 راسب 800صفرصفر705075حسين عبد المير نعمه جبر221841021024 23  0.00

97 راسب 85960غ939894حسين عبد علي هادي ماشي221841021025 24  0.00

66 راسب 0غغغغغ54حسين علي عبد الحسن عبد221841021026 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

اعدادية ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

60 راسب 0غغغ676654حسين فلح حسن نصير221841021028 26  0.00

74 راسب 0غغغغغغحسين كاظم خلف محسن221841021029 27  0.00

97 ناجح 96100999110091674حمزة حسن ناصر جبار221841021030 28  96.29

97 ناجح 809397937069599حيدر احمد شاكر حسن221841021032 29  85.57

95 راسب 60570غغ74غحيدر اسير جواد كاظم221841021033 30  0.00

95 راسب 0غغغغ7582حيدر رسم عبد خنجر221841021034 31  0.00

غ راسب 0غغغغغ74حيدر عدنان عبد ا جوده221841021035 32  0.00

91 راسب 0غغغغغ55خضير كتاب خضير سلمان221841021037 33  0.00

97 راسب 0غ92غغ7985رزاق صبار حميدان ثاجب221841021038 34  0.00

70 راسب 0غ50غغ6161رسول ابراهيم جابر صخي221841021039 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغرضا سالم شناتي وراد221841021040 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغزيد حازم طبيش برتو221841021041 37  0.00

غ راسب 0غغ69غ95غزينل صادق غثيث عبد الرضا221841021042 38  0.00

93 ناجح 626067575963461سجاد حازم ثامر صيوان221841021043 39  65.86

100 راسب 990غ941009581سجاد رزاق كريم صكر221841021044 40  0.00

99 ناجح 889699919095658سلم جمال عبيد رخيص221841021045 41  94.00

79 راسب 57600غ577654سيف الدين نجم عبد كاظم221841021046 42  0.00

86 ناجح 706174558984519سيف جاسم محمد حسن221841021047 43  74.14

93 راسب 5964530غغ67سيف عبد علي جلوب زغير221841021048 44  0.00

94 راسب 89838585870غعباس جبار صعيصع ربح221841021050 45  0.00

98 ناجح 759479908280598عباس علي مزهر خلوف221841021053 46  85.43

91 ناجح 9091889810099657عباس فاضل مطشر عريبي221841021054 47  93.86

95 راسب 78870غ919436عباس محمد رزوقي حسين221841021055 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد الرحمن جابر خلف كايش221841021056 49  0.00

92 ناجح 836889949293611عبد ا يمعان فجر سعد221841021058 50  87.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 0غ50غغ63غعلء كاظم راضي جاسم221841021059 51  0.00

99 ناجح 809188797699612علي سعود طويش محمد221841021061 52  87.43

91 راسب 610غغ50غ56علي صباح قاسم محمد221841021062 53  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي عبد الحسن ياسر حسين221841021064 54  0.00

95 راسب 840غغ728558علي عزيز عبد الحسن عبد221841021066 55  0.00

99 راسب 6169296550700علي عمار مهدي أحميد221841021068 56  0.00

96 ناجح 889696928995652علي محسن حسن عوده221841021069 57  93.14

غ راسب 0غغغغغغعلي ياسر قاسم بزاز221841021070 58  0.00

99 ناجح 648071585661489فتيان كريم عبد ا ازغير221841021071 59  69.86

94 ناجح 829895978888642كاظم حسين حنون جساب221841021072 60  91.71

غ راسب 750غ94غغغكاظم خليل كاظم حسن221841021073 61  0.00

92 راسب 520غغ545353كاظم ناصر غالب حسن221841021074 62  0.00

90 راسب 67660غ81غ70كرار حسين مالح عبود221841021075 63  0.00

95 ناجح 879885949273624كرار حيدر سريح محمد221841021076 64  89.14

96 ناجح 917492779098618كرار طالب سعدون عبد الحسين221841021077 65  88.29

غ راسب 0غغغغ50غليث علي حسين عبد221841021078 66  0.00

97 راسب 770غ5556غ86مؤمل جبار عبد الكريم مناتي221841021079 67  0.00

86 راسب 50510غغ6368مؤمل محمد عبد علي جريد221841021080 68  0.00

غ راسب 0غغغغ89غمجتبى رحيم عزيز داخل221841021081 69  0.00

85 راسب 0غغغغغغمجتبى كامل سرحان غافل221841021082 70  0.00

76 راسب 500غغغغغمحمد ابراهيم نايف عبد الحسين221841021083 71  0.00

82 راسب 0غغغغ55غمحمد الباقر علي عبد علي جريد221841021084 72  0.00

100 ناجح 9797931009994680محمد حسين حنون جساب221841021085 73  97.14

غ راسب 78920غ908381محمد حسين علوان طربوش221841021086 74  0.00

89 راسب 91640غغغ70محمد سالم غافل دايخ221841021087 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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 500غغغ77غمحمد سعد ياسر علي221841021088 76  0.00

93 ناجح 897285836388573محمد سعيد جويد محيل221841021089 77  81.86

74 راسب 65530غغ5056محمد عبد محمد جويعد221841021090 78  0.00

88 راسب 0غ69غ565753محمد علي موسى محمد هلل221841021092 79  0.00

98 ناجح 91100928798100666محمد عيدان فليح ناهي221841021093 80  95.14

96 ناجح 819883979492641محمد قاسم جابر عطيه221841021094 81  91.57

93 ناجح 7589859891100631محمد مبارك حميد ردام221841021096 82  90.14

90 ناجح 778993918991620مخلص خلف رحيل خمام221841021097 83  88.57

96 ناجح 867888919596630مرتضى حيدر صليبي مالح221841021098 84  90.00

88 راسب 63640صفرغ2290مرتضى شريف زياره فرحان221841021101 85  0.00

91 راسب 0غ56غغ6070مرتضى علوي نعمه مسير221841021102 86  0.00

97 ناجح 849186899096633مرتضى هادي عبد شمخي221841021104 87  90.43

72 راسب 74600غغ7086مسلم حسين عوده محيسن221841021105 88  0.00

77 راسب 0غغغ50غ50مسلم محيسن نايف مطشر221841021106 89  0.00

90 راسب 530غغغ90غمصطفى حاتم محمد عزيز221841021108 90  0.00

100 راسب 0خمس95صفرغ97غمصطفى محمد رشيد دنيف221841021110 91  0.00

83 راسب 7072694164640مقتدى محمد جلود فرج221841021112 92  0.00

غ راسب 0غغغ689558منتظر عبد الجبار عبد النبي شمخي221841021114 93  0.00

67 راسب 0غ3350233550منتظر كاظم مطشر عريبي221841021115 94  0.00

79 ناجح 505050505069398موسى لفته علي بدو221841021116 95  56.86

86 راسب 0غغغغغ58هاني محيسن نايف مطشر221841021117 96  0.00

83 راسب 5868593835600هشام لطيف هاشم رجيب221841021118 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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

97 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

68 29 % 29.90

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 77.78

9 

7 

10  929 7 9 0 

7 6 23 5 8 0 

 70.00 66.67 79.31 71.43 88.89 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


