
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

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

68 راسب 0غغغغغ64احسان زهير قاسم حزام221841053001 1  0.00

93 ناجح 85100951009188652احمد حاتم حسين عليوي221841053002 2  93.14

63 راسب 0غ60غغغغاحمد عادل محمد جبار221841053003 3  0.00

99 ناجح 9610093979792674احمد عبد فاضل حمود221841053004 4  96.29

91 راسب 0غغغغ91غاحمد فاضل كريم لبيج221841053005 5  0.00

100 ناجح 9510091999995679احمد كريم فليح خليفه221841053006 6  97.00

88 راسب 970غ89غغ83امير سلم علي غانم221841053007 7  0.00

95 ناجح 8795949810090659باقر زعيم حسن جباره221841053008 8  94.14

96 ناجح 939794789880636باقر محمد خضر فشاخ221841053010 9  90.86

81 راسب 0غغغ555077حبيب رياض خزعل خيون221841053012 10  0.00

81 راسب 0غغغغ5050حسام محسن سعد مهدي221841053013 11  0.00

100 ناجح 97939710010097684حسن صباح حسن شهد221841053015 12  97.71

غ راسب 0غغغغغغحسن غالب رحيم حسين221841053016 13  0.00

96 ناجح 809187798488605حسن محمود حكروص صخي221841053017 14  86.43

91 راسب 5381545331520حسين احمد حسين علي221841053018 15  0.00

76 راسب 51500غغ7272حسين جليل راشد عبد221841053019 16  0.00

96 ناجح 848794879179618حسين عبد ا خوير ياسر221841053020 17  88.29

98 ناجح 93100899781100658حسين علي عبادي حبيب221841053021 18  94.00

82 راسب 81919298900صفرحسين علي كاظم مزيعل221841053022 19  0.00

89 راسب 0غ5464552628حسين علي محسن حمد ا221841053023 20  0.00

96 ناجح 808586917394605حسين فاضل عبد الزهره محمد221841053024 21  86.43

94 ناجح 817784937487590حسين فاضل فريح خليفه221841053025 22  84.29

86 راسب 0غغغ53غغحسين موازي شباط حسين221841053026 23  0.00

99 راسب 840غ90898884حمزه بشار يعقوب راهي221841053028 24  0.00

99 ناجح 9793999799100684حمزه عبد الساده عبد ربه عكيلي221841053029 25  97.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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80 راسب 0غ53غغ5859حمزه عبد الستار عبد الجبار كاظم221841053030 26  0.00

70 راسب 0غغصفر%2112صفرحمزه كريم سمير محمد221841053031 27  0.00

96 راسب 0غغغغ92100حمزه محمد هليل علك221841053032 28  0.00

95 ناجح 868492959391636حيدر رمضان شكاحي كيطان221841053033 29  90.86

88 راسب 910غ92999273حيدر محمد نعيمه مطير221841053034 30  0.00

90 راسب 9289990غ9678رائد يونس حسن كمر221841053037 31  0.00

96 ناجح 858780939461596رضوان عباس حسن جباره221841053038 32  85.14

غ راسب 0غغغغ74غزهير جبار مهدي جباره221841053039 33  0.00

84 راسب 5566693950500زين العابدين جمال خضير عبد الحسن221841053040 34  0.00

96 راسب 880صفر84849190زين العابدين جودت كاظم سلمان221841053041 35  0.00

86 ناجح 635450577960449زين العابدين سعد كامل هلمه221841053042 36  64.14

غ راسب 0غغغغ5468سجاد ثائر لهمود جبار221841053043 37  0.00

97 راسب 0غغغغ85غسجاد حازم تركي ثجيل221841053044 38  0.00

93 راسب 0غ6338645754سجاد حسن جواد عذاب221841053045 39  0.00

100 ناجح 929381898677618سجاد ضياء خميس عابدين221841053046 40  88.29

غ راسب 610غغ71غ81سلم عادل حسن نصر ا221841053047 41  0.00

94 ناجح 678865886688556صادق رحيم موسى سلمان221841053048 42  79.43

79 راسب 0غ7474غ71صفرعباس مجيد كاظم كعود221841053050 43  0.00

98 ناجح 9010082888490632عباس محسن لفته جبار221841053051 44  90.29

79 راسب 0غ68غ727878عبد الفتاح عون رسمي بلد221841053052 45  0.00

96 راسب 0غ87غغ8496عبد ا خالد ادنين جودة221841053053 46  0.00

غ راسب 8883778990920عبد ا فهد دايش مشحن221841053054 47  0.00

97 ناجح 979597879689658عدنان وسام عدنان صكبان221841053055 48  94.00

100 ناجح 9199100979696679علي جبار كاطع محسن221841053058 49  97.00

95 راسب 0غ90988991غعلي جليل خزعل رزن221841053059 50  0.00
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84 راسب 950غ89صفر8998علي حسين دنين جوده221841053061 51  0.00

99 راسب 840غ88938273علي حسين كطب فنيطل221841053062 52  0.00

92 راسب 0غغغ718888علي حميد هاشم محمد221841053063 53  0.00

79 ناجح 779587737261544علي راضي سالم هويدي221841053064 54  77.71

87 راسب 0غ40صفر598353علي سلمان رغيل جبر221841053065 55  0.00

79 راسب 0غ7668غغغعلي طالب ياسر دخيل221841053066 56  0.00

75 ناجح 595050565680426علي عبد العظيم حسين مطير221841053067 57  60.86

97 ناجح 889790929097651علي عماد محمد صالح221841053069 58  93.00

صفر راسب 10099980صفر89100علي عويد جابر شكبان221841053070 59  0.00

66 راسب 0غ50غغ86غعلي مهدي ناجي متاني221841053073 60  0.00

90 راسب 0غغ77غغ65علي هاشم طاهر عبد ا221841053074 61  0.00

97 ناجح 939897949799675عمار سامي طعيمه كصيص221841053075 62  96.43

73 راسب 0غ50غغغغكاظم عبد الرحمن شادود زبون221841053077 63  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حسن عطيه نايف221841053078 64  0.00

74 راسب 62550غغ67غكرار حسين حيذور مري221841053079 65  0.00

76 راسب 5727523058770محسن علي ابراهيم جواد221841053081 66  0.00

92 راسب 700غ86807269محمد احمد عزران طاهر221841053082 67  0.00

85 راسب 5129315034280محمد اياد محمد صالح221841053083 68  0.00

98 ناجح 939996989191666محمد باسم محمد مهاوش221841053084 69  95.14

غ راسب 0غ505050غ70محمد جميل نعيم شخير221841053085 70  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد رزاق ساجت هليم221841053088 71  0.00

86 ناجح 718768997385569محمد رشيد مجيد مطروح221841053089 72  81.29

92 ناجح 769081717788575محمد صادق علي تويه عكموش221841053090 73  82.14

85 راسب 0غ63غ6966غمحمد عبد الحسن عباس جراد221841053091 74  0.00

100 راسب 0غغ9678غ82محمد عدي عبد علي ياسر221841053092 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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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

ثانوية شمس العلوم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

053رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

58 راسب 0غغغ50غغمحمد فائق انصاف جبار221841053093 76  0.00

99 ناجح 858789827580597محمد فرحان كردي خليف221841053094 77  85.29

99 ناجح 909889919298657محمد قاسم حامد عبيد221841053096 78  93.86

87 ناجح 607570706557484محمد كريم نجدي بشير221841053097 79  69.14

96 راسب 590غ89939172محمد نصير محسن زغير221841053099 80  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد هاتف عبد ا بشيت221841053101 81  0.00

98 راسب 0غ9191927689مرتضى عدنان حسين ناصر221841053103 82  0.00

غ راسب 860غ8981غ85مرتضى مؤيد عبد ا عبد الحسين221841053104 83  0.00

85 ناجح 717959728079525مسلم راسم محمد ملكط221841053105 84  75.00

76 راسب 0غغ78غ8587مصطفى حسين رحم عبد الرزاق221841053107 85  0.00

96 ناجح 597975645762492مصطفى رشيد ابراهيم واوي221841053108 86  70.29

غ راسب 7568726255550مصطفى رعد عبد صالح221841053109 87  0.00

98 راسب 0غ60غ879073مصطفى رعد كريم عبد221841053110 88  0.00

27 راسب 0سبع%17عشرست%2917مصطفى نعيم عبد الحسين عبيد221841053113 89  0.00

82 راسب 500غغغغ64منتظر سمير رشيد مجيد221841053114 90  0.00

87 ناجح 688969726172518منتظر عماد عبد الجليل سلمان221841053115 91  74.00

غ راسب 0غغغغغغمهدي محمد حسن مطر221841053116 92  0.00

95 راسب 0غغ80988237مهيمن احمد خضير عباس221841053117 93  0.00

89 ناجح 689472605051484ناطق ناظم صكبان خضر221841053118 94  69.14

المشاركون

94 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

60 34 % 36.17

 75.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

8 

6 

 60.00

10 

6 

10  2227 17 21 0 

5 17 20 11 19 0 

 50.00 77.27 74.07 64.71 90.48 0.00
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