
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 كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 8886100906895624ابا الحسن علي فياض جودة221841036001 1  89.14

65 راسب 0غ52غغ5955ابراهيم زهير اسماعيل خليل221841036002 2  0.00

90 راسب 830غغ73غ87احمد حسين عبد علي محمد221841036003 3  0.00

97 راسب 88910غ96غ92احمد داود جرمد فهد221841036004 4  0.00

غ راسب 0غ71غ9870غاحمد رحمن انعيس احمد221841036005 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد رسول نزار عزيز221841036006 6  0.00

96 ناجح 929673829488621احمد رياض ناصر ذهب221841036007 7  88.71

96 راسب 0غ9395898995احمد سعد صالح مطر221841036008 8  0.00

99 ناجح 9197100989995679احمد عدنان محيسن مطر221841036009 9  97.00

73 راسب 0غغغغغ52احمد فارس لكين ريسان221841036010 10  0.00

77 راسب 0غ3550553532احمد محسن عزيز ضافي221841036011 11  0.00

87 راسب 0غغغغ61غاحمد محمد عباس سالم221841036012 12  0.00

93 راسب 0غغغ50غ60ازهر اركان جميل رزيج221841036013 13  0.00

100 ناجح 949494919589657ازهر لطيف عايد حمد221841036014 14  93.86

81 ناجح 575170505051410اسامه رياض عباس زباله221841036015 15  58.57

92 راسب 51730غغ6475اسحاق عبد ا حسن صابر221841036016 16  0.00

96 راسب 970%8084852911اصيل جابر راهي فرحان221841036017 17  0.00

92 ناجح 646665687781513الحسن جليل عمران موسى221841036018 18  73.29

84 ناجح 707572665074491امير حسين عوده جويد221841036019 19  70.14

87 ناجح 728593757482568امير ضامر سالم خضير221841036020 20  81.14

98 ناجح 777383556679531امير عايد راضي بداي221841036021 21  75.86

88 راسب 6732613027820امين مالك عبد الرضا جاسم221841036022 22  0.00

87 ناجح 876987876782566انور راجي سكران جعاز221841036023 23  80.86

67 راسب 0غغغ50غ53بارق رياض حاتم حسون221841036024 24  0.00

74 راسب 50780غغ54غباقر عبد ا صالح عباس221841036025 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 كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 75540غغ8281بدر الدار سعد حميد محمد علي221841036026 26  0.00

92 راسب 50500غ815468جعفر شمخي مطر موشي221841036028 27  0.00

غ راسب 790غغغغغجعفر علي كاظم حامد221841036029 28  0.00

88 ناجح 555077515068439جعفر محمد رضا عبد نعمه221841036030 29  62.71

88 ناجح 757980627385542جمال مقدام عايد درعان221841036031 30  77.43

88 ناجح 585572676777484حسن ابراهيم شنان علي221841036032 31  69.14

78 راسب 0غغغغغ73حسن احسان صافي مختار221841036033 32  0.00

63 راسب 5040393650680حسن احمد ذياب جواد221841036034 33  0.00

90 راسب 830غ57غ7283حسن جليل موحان صبيح221841036035 34  0.00

84 راسب 0غغغ5150غحسن علي كاظم خلف221841036036 35  0.00

99 ناجح 729198637477574حسن كاظم شنشول نايف221841036038 36  82.00

غ راسب 0غغغغغغحسن كاظم عطب كاطع221841036039 37  0.00

غ راسب 7598827674960حسن نعيم هلل خلف221841036041 38  0.00

90 راسب 0غغغغ5457حسين احمد خميس جبر221841036042 39  0.00

95 ناجح 798882627684566حسين جبار محمد حمود221841036044 40  80.86

95 راسب 54820غ53غ78حسين حكيم جواد ليلو221841036046 41  0.00

97 راسب 85880غ86غ87حسين خالد رزاق شايع221841036047 42  0.00

غ راسب 0غ56غغغغحسين خردال موازي خصاف221841036048 43  0.00

86 ناجح 796789627682541حسين خضر عودة حلو221841036049 44  77.29

92 راسب 6235859087830حسين رائد محمد يونس221841036050 45  0.00

90 راسب 890غ87509484حسين رياض علي حسين221841036051 46  0.00

93 راسب 0غ68غ9190غحسين سالم طالب جاسم221841036052 47  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين طالب حمدان مروح221841036054 48  0.00

95 راسب 6059770غغ75حسين علي حسين دخيل221841036055 49  0.00

66 راسب 0غغغغغ31حسين علي كاظم خلف221841036056 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 كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

83 راسب 600غغغ6682حسين علي محمد جاسم221841036057 51  0.00

97 راسب 0غ91غغ8182حسين عيسى عودة حمد221841036059 52  0.00

95 ناجح 9493969796100671حسين كاصد رويس عيسى221841036060 53  95.86

94 راسب 50730غغ6587حسين محسن حنا حسين221841036061 54  0.00

83 راسب 795767880غ76حسين محمد جاسم بشارة221841036062 55  0.00

93 راسب 770غغ84غ72حسين محمد عواد جثير221841036064 56  0.00

85 راسب 7376860غ73غحسين نصار عبد المحسن عبد الحسن221841036065 57  0.00

93 ناجح 628093607391552حمزه وسام جاسم كاظم221841036066 58  78.86

93 راسب 86898178860غحيدر رحيم هلل خلف221841036068 59  0.00

96 راسب 0غغغغ67غحيدر رسول هاشم جاسم221841036069 60  0.00

82 راسب 570صفر52506350حيدر رياض منحر علكم221841036071 61  0.00

79 راسب 0غ50غغ5050حيدر صباح زوري غيلن221841036072 62  0.00

65 راسب 610غغغغغحيدر قصي عبد العالي جابر221841036073 63  0.00

غ راسب 947969870غغذو الفقار صادق كاظم مزيد221841036074 64  0.00

غ راسب 0غغغغغغزكريا مؤيد خلف ناصر221841036076 65  0.00

89 راسب 0غغغغغ86زيد حردان فالح سعدون221841036077 66  0.00

غ راسب 0غغغغغغزين العابدين احمد عبد الفتاح جساب221841036078 67  0.00

87 راسب 86940غ9792غزين العابدين حسن هادي سالم221841036079 68  0.00

78 راسب 5263610غ6477زين العابدين شاطي ريسان هاشم221841036080 69  0.00

85 ناجح 726685505173482سجاد حامد عبيد حسن221841036081 70  68.86

52 راسب 0غ50غغ5650سجاد حيدر جاسم عبد ا221841036082 71  0.00

87 راسب 0غ8491556889سجاد حيدر طه حسين221841036083 72  0.00

99 ناجح 818688847993610سجاد سليم راضي شنان221841036084 73  87.14

94 ناجح 689268676086535سجاد عبد الحسين جابر زناد221841036085 74  76.43

غ راسب 0غغغغغغسجاد عدنان فالح سعدون221841036087 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 كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 6969820غ2789سجاد علي عكله دايخ221841036088 76  0.00

88 راسب 9782980غ96غسجاد عوده فاضل صليبي221841036089 77  0.00

99 راسب 10089990صفر9090سجاد محمد حسين سلمان221841036090 78  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد نعيم جاسم محمد221841036091 79  0.00

92 راسب 910غغغ8696سيف جبار طعمة سدخان221841036092 80  0.00

غ راسب 0غغغغغغشهاب الدين حميد شعلن مهدي221841036094 81  0.00

94 ناجح 687792667174542صادق منصور جابر ناصر221841036096 82  77.43

78 ناجح 616078555776465عاصم عبد الحسين عوده حسن221841036099 83  66.43

غ راسب 0غغغغغغعباس احمد كاظم مكطوف221841036100 84  0.00

66 راسب 6550580صفر5967عباس جعفر يونس كريم221841036101 85  0.00

90 ناجح 666856507350453عباس حميد شلكه جويد221841036102 86  64.71

غ راسب 0غغغغ66غعباس رعد جكره جعفر221841036103 87  0.00

90 ناجح 939493878495636عباس لطيف جاسم جميل221841036105 88  90.86

84 راسب 58860غغ84غعباس محمد عباس مسير221841036107 89  0.00

65 راسب 0غغغغغ59عباس مهدي صالح مجاهد221841036108 90  0.00

90 ناجح 959893999896669عباس نعمه جبار عطار221841036110 91  95.57

88 راسب 5477630غ77%17عبد الكريم انور عباس محمد221841036111 92  0.00

84 راسب 7891850غ7670عبد ا علي شناع مكي221841036113 93  0.00

83 ناجح 696957505376457عقيل جعفر عباس عبد الرضا221841036114 94  65.29

59 راسب 0غغغغغ50علي احمد خليل مكطوف221841036115 95  0.00

79 راسب 510غغغغ50علي احمد ريحان محمد221841036116 96  0.00

84 راسب 58710غ607172علي احمد عبد الفتاح جساب221841036117 97  0.00

93 راسب 0غ645359غ81علي بهاء كاظم حمود221841036118 98  0.00

89 راسب 0غ73غ82غ85علي ثامر عبيد جعاز221841036119 99  0.00

93 ناجح 9194919891100658علي خضير راشد بركة221841036120 100  94.00

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 كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

78 راسب 63500غغ5983علي سامي مدلول جعاز221841036121 101  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي شريف خلف غالب221841036122 102  0.00

90 راسب 0غغغغغ65علي محمد برزان نعمه221841036126 103  0.00

84 راسب 0غ5469873650علي مزيد جهلي حايف221841036127 104  0.00

غ راسب 0غغغغغغفؤاد كاظم عايز فالح221841036129 105  0.00

98 ناجح 779889837698619فاروق مراد غافل عوفي221841036130 106  88.43

غ راسب 0غغغغغغفاضل عمران عجيمي صادق221841036131 107  0.00

84 راسب 0غ50غغ5876فضل علء جادر صخر221841036132 108  0.00

82 راسب 73800غغغ73كاظم نعيم عليوي ناصر221841036135 109  0.00

92 ناجح 906889808294595كرار حيدر عبد السادة عبد221841036136 110  85.00

99 راسب 1000غغصفر8191كرار عادل عبد الكاظم هويل221841036137 111  0.00

86 راسب 6457830غ7078كرار عبد الحسين عكلة دايخ221841036138 112  0.00

96 ناجح 9495929490100661كرار علي محسن عباس221841036139 113  94.43

85 ناجح 719391949394621مؤمل باسم معارج عبد الحسن221841036140 114  88.71

94 ناجح 869595909796653مؤمل شرهان عدنان محمود221841036141 115  93.29

غ راسب 0غغغغغغمؤمل عبد المحسن مفتن شبيب221841036142 116  0.00

غ راسب 0غغغغغغمؤمل هادي علي ناصر221841036143 117  0.00

74 ناجح 719282769279566مجتبى احمد علوان حسين221841036144 118  80.86

78 راسب 0غغغغغ55مجتبى حسين عبد الرضا محمد221841036145 119  0.00

85 ناجح 899190939992639مجتبى عباس عطية رسن221841036146 120  91.29

59 راسب 0غ50غغغ51محسن عدنان مشرف جبار221841036147 121  0.00

غ راسب 70840غغغ64محمد حبيب عيال جابر221841036148 122  0.00

93 راسب 0غ9396958699محمد حسين عبود فارس221841036149 123  0.00

86 راسب 5674840غ9083محمد حيدر لطيف حسن221841036150 124  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد راضي ريسان جلب221841036151 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

اعدادية كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغمحمد راضي علي عبيد221841036152 126  0.00

94 ناجح 859092799093623محمد راضي ياس خضر221841036153 127  89.00

92 ناجح 749387667986577محمد رضا عبد الكريم طالب حسين221841036154 128  82.43

91 ناجح 698167596963499محمد شاكر عباس عبود221841036155 129  71.29

94 ناجح 889993879899658محمد صادق عبد السلم طالب حسين221841036156 130  94.00

78 راسب 0غ51غ50غ62محمد صادق ناظم نعيم كاظم221841036157 131  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد صبيح جهاد خافور221841036158 132  0.00

77 راسب 0غ5963غ90غمحمد طالب ذياب منشد221841036159 133  0.00

غ راسب 0غغغغ100غمحمد عبد الزهرة عبد المير خلف221841036160 134  0.00

83 راسب 550غغ64غغمحمد عبد الكاظم خلف فهد221841036161 135  0.00

غ راسب 0غ50غغغغمحمد عبد الهادي شعيوط دخيل221841036162 136  0.00

100 راسب 0غ76غ91غ91محمد عقيل عباس صليبي221841036163 137  0.00

71 راسب 0غغغ666964محمد علي جاسم محمد221841036164 138  0.00

90 راسب 50560غغ56غمحمد علي عودة ضايف221841036165 139  0.00

76 راسب 0غ52غ6456غمحمد علي كاظم نتيش221841036166 140  0.00

86 ناجح 537250595169440محمد عماد طلب حامد221841036168 141  62.86

97 راسب 0غ6077غ7285محمد عماد محمد جبار221841036169 142  0.00

94 راسب 0غ66غغ7581محمد قاسم عرب محمد221841036170 143  0.00

92 ناجح 888899857598625محمد مزيد جهلي حايف221841036171 144  89.29

93 ناجح 979998949398672محمد مهدي محمد مهدي221841036172 145  96.00

97 ناجح 93971001009799683محمد ناجي حاجم تليو221841036173 146  97.57

غ راسب 96889497931000محمد وسام جبر صبيح221841036174 147  0.00

57 راسب 0غغغغغ53محمود جاسم عبد الكاظم جابر221841036175 148  0.00

غ راسب 0غغغغغ59محمود حسين فهد عناد221841036176 149  0.00

90 راسب 730غغ5053غمحمود سعد هبوب حسن221841036177 150  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 :7
ذي قار

اعدادية كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 راسب 8074650%11غ63مرتضى امين علي محمد221841036180 151  0.00

92 راسب 64800غغ8590مرتضى حسين عناد غصاب221841036181 152  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى حميد ريسان مزبان221841036182 153  0.00

80 راسب 50560غغ6163مرتضى عوده عبد حسين221841036183 154  0.00

87 راسب 56660غ61غ68مسلم خليل ابراهيم سلطان221841036184 155  0.00

71 راسب 0غغغغغغمسلم صادق عزيز جبر221841036185 156  0.00

91 راسب 65810غغ8482مصطفى باسم خضير سفيح221841036187 157  0.00

61 راسب 0غغغغ5855مصطفى حاكم عوده واجد221841036189 158  0.00

98 ناجح 879791878271613مصطفى ضامر ياسر مجبول221841036190 159  87.57

83 راسب 0غغغغ5071مصطفى عبد الحكيم شاكر صولن221841036191 160  0.00

50 راسب 0غغغغغغمصطفى علء كاظم شامخ221841036193 161  0.00

83 راسب 0غ62غغ71غمصطفى عماد عبد الخضر خيون221841036194 162  0.00

98 ناجح 657183716785540مصطفى فارس علي حسين221841036195 163  77.14

100 ناجح 798193667793589مصطفى محمد عوده وداي221841036197 164  84.14

99 ناجح 97981009810094686مفيد جواد كاظم يونس221841036198 165  98.00

72 ناجح 535158705171426منتظر جلل عطية ياسر221841036199 166  60.86

91 ناجح 9298979789100664منتظر حسن كاظم جاسم221841036200 167  94.86

91 ناجح 697571717864519منتظر شاكر لفته فرهود221841036201 168  74.14

92 راسب 0غ6874غغغمنتظر غانم جاسم ساجت221841036203 169  0.00

93 راسب 83620صفر667573منتظر غني كاظم علي221841036204 170  0.00

غ راسب 0غغغغ93غمنتظر قادر شناع شبيب221841036205 171  0.00

70 راسب 0غغغغ6073مهند قاسم ابراهيم فارس221841036207 172  0.00

غ راسب 805985940غ70هيثم جميل فرحان نصر221841036212 173  0.00

99 ناجح 9299989793100678ولي عبد القادر كسار جبير221841036213 174  96.86

99 راسب 0غغغغ5650وليد عيسى خضير محمد221841036214 175  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 :8
ذي قار

اعدادية كربلء  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

036رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 677775725857495ياسر فالح شنان فهد221841036215 176  70.71

95 ناجح 908988888987626يوسف رزاق خليف شويل221841036216 177  89.43

99 ناجح 959989948899663يوسف وليد ماجد جاسم221841036217 178  94.71

المشاركون

178 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

124 54 % 30.34

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

10 

10 

 73.33

15 

11 

17  3845 16 11 0 

14 33 39 12 11 0 

 82.35 86.84 86.67 75.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


