
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 المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 869484699886617أحمد لفته نعمه شنجار221841076001 1  88.14

88 ناجح 665966626650457أمجد جواد كاظم هليل221841076002 2  65.29

79 راسب 0غغغغغغابراهيم الخليل راسم محمد جابر221841076003 3  0.00

97 راسب 71720غ709382احمد امين كاظم محمد221841076005 4  0.00

94 ناجح 716452566458459احمد حميد عسكر عبد221841076007 5  65.57

81 راسب 58520غ66غ50احمد فرحان تمر راضي221841076008 6  0.00

80 راسب 0غغغغغ52احمد مزهر رزاق كاظم221841076009 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغاركان ناصر فرج حويلي221841076010 8  0.00

76 راسب 0غغغغغغاسوان نجم عبد النبي ناصر221841076011 9  0.00

79 ناجح 607367505060439امير رزاق عبد هداد221841076013 10  62.71

100 راسب 968878950غغامير شاكر مري كاظم221841076014 11  0.00

99 ناجح 9598991009190672ايهاب عبد الكريم بديوي مطر221841076015 12  96.00

88 راسب 0غ55غغغ62باقر علي حسون جاسم221841076016 13  0.00

97 ناجح 599171555474501تحسين علي حسين جعاز221841076017 14  71.57

95 راسب 0غ7059685653جاسم محمد عباس زغير221841076018 15  0.00

82 راسب 0غ50غغغ63جاسم محمد هليل صافي221841076019 16  0.00

62 راسب 500غغغغ50جعفر عطيه غياض عوده221841076020 17  0.00

غ راسب 0غغغغغ58حسن فليح حسن كاطع221841076021 18  0.00

94 راسب 7065750غ7482حسن كريم عبد الحسين بلبول221841076022 19  0.00

غ راسب 90100959290950حسين احمد ضامن سمير221841076023 20  0.00

59 راسب 0غغغغغغحسين رحمن عذافة جبار221841076025 21  0.00

97 راسب 0غ87غصفر8392حسين رسمي مهدي جولن221841076026 22  0.00

74 راسب 680غ66غ5081حسين عبد الستار جبار خليف221841076027 23  0.00

99 ناجح 959996989897682حسين علي جابر صلل221841076028 24  97.43

غ راسب 68790غغ8199حسين غني جبار حسن221841076030 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

ثانوية المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 0غغغغ72غحسين قاسم عبد الهادي حسن221841076031 26  0.00

98 راسب 0غغغغ8598حسين محمد حافظ يحيى221841076032 27  0.00

69 راسب 0غغغغغغحيدر سعود عليوي محيسن221841076033 28  0.00

88 راسب 0غ50غغ6251رائد حمد جبار عناد221841076035 29  0.00

99 ناجح 949988779398648سجاد حسين هدرس كاظم221841076036 30  92.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشسجاد خالد جار ا جابر221841076038 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد شاكر عباس مطر221841076039 32  0.00

غ راسب 0غغغ62غ79سجاد كريم منصور حسن221841076040 33  0.00

98 ناجح 868695858893631سجاد لعيبي هاشم حافظ221841076041 34  90.14

88 راسب 68800غ8780غسيف موسى عجيل مطير221841076043 35  0.00

93 ناجح 698787717979565صادق احمد حسين حبيب221841076044 36  80.71

96 راسب 760غصفر839090صالح ريه غاطي جابر221841076045 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغصفاء رويح مفتن حسن221841076046 38  0.00

96 ناجح 809690938987631ضياء حامد جلب نعيثل221841076047 39  90.14

89 ناجح 547579565050453ضياء صفاء كامل يعقوب221841076048 40  64.71

89 راسب 5837758658620عباس باشي سرحان ظاهر221841076049 41  0.00

68 راسب 5162513335500عباس فاضل عباس شلوش221841076050 42  0.00

87 راسب 86980غ879495عباس محمد لهيب ناشد221841076051 43  0.00

65 راسب 5071503233510عبد الرحمن ثامر معن شمران221841076052 44  0.00

91 راسب 0غ53غغ5068عبد ا عادل حسن عبد ا221841076053 45  0.00

62 راسب 0غغغ61غ56عبد ا مازن حمادي فليح221841076054 46  0.00

95 راسب 740غ73588268عقيل رحيم جهيد بدر221841076055 47  0.00

69 راسب 0غغغغ69غعقيل نعيم فليح حسن221841076056 48  0.00

86 ناجح 777896909191609علي ابراهيم طعمه عطيوي221841076057 49  87.00

95 راسب 5078935053420علي باسم عطيوي مطرود221841076058 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

ثانوية المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

75 راسب 0غغغ7351غعلي تركي طاهر داود221841076059 51  0.00

92 ناجح 789882646078552علي حسن جبر ابو لوخ221841076060 52  78.86

93 راسب 67670غ657880علي حسين رزاق لفته221841076061 53  0.00

71 ناجح 585067646581456علي خلف مخيل بديوي221841076062 54  65.14

92 ناجح 818190606263529علي شيال ناصر خليف221841076063 55  75.57

100 ناجح 848793597890591علي طلب مزبان جاسم221841076064 56  84.43

92 ناجح 809594707989599علي عباس عبد علي ابراهيم221841076065 57  85.57

75 راسب 5650545532550علي عبد المير رحيمه محمد221841076066 58  0.00

89 راسب 51520غ756582علي عمير طريف عيادة221841076067 59  0.00

76 راسب 0غغغغ6550علي عواد هداد فراك221841076068 60  0.00

67 راسب 0غغغغغ50علي فرحان غافل خليف221841076070 61  0.00

100 ناجح 799689818287614علي قيس لفته عباس221841076071 62  87.71

100 راسب 75830غ93غ63علي هادي منصور حسين221841076074 63  0.00

66 راسب 0غغغغغ50فائق كاظم صفوك شغناب221841076075 64  0.00

90 راسب 500غغ75غ61مجتبى بشير جهيد بدر221841076077 65  0.00

66 راسب 0غغغغ5050مجتبى عيسى هليل زويد221841076079 66  0.00

78 راسب 4120393254500محمد جاسم محمد عداي221841076080 67  0.00

93 ناجح 898193888699629محمد حسين حلو مطلق221841076081 68  89.86

85 راسب 51660غ76غ60محمد داخل رحيمه ثامر221841076082 69  0.00

100 ناجح 689293908575603محمد قاسم زويد هليل221841076084 70  86.14

غ راسب 84840غغ83100محمد كريم عبيد سعيد221841076085 71  0.00

93 راسب 0غغ75غ91غمحمد كريم فليح حسن221841076086 72  0.00

74 راسب 0غغغغغغمحمد هاشم عباس شلوش221841076087 73  0.00

غ راسب 0غغ941009369مدرك عليوي موسى عبيد221841076088 74  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى حسن هويدي ظاهر221841076089 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

ثانوية المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 9390940غ8996مرتضى ستار طلب ايدام221841076090 76  0.00

81 راسب 0غ51غ505354مرتضى سلمان زاير علي221841076091 77  0.00

100 راسب 98810غغصفر97مسلم ثامر دينار خضير221841076092 78  0.00

96 ناجح 7310089778294611مصطفى حامد لعيوس عباس221841076093 79  87.29

غ راسب 0غغغغغغمصطفى حسن مدلول لفته221841076094 80  0.00

94 راسب 0غ83غ81غ75مصطفى سامي حامي عباس221841076095 81  0.00

83 راسب 0غغغ51غغمصطفى محمد صالح هاشم221841076096 82  0.00

غ راسب 0غغغغغغمقتدى سليم علي جعفر221841076097 83  0.00

100 راسب 97970غغ9692مقتدى عبد الحسن كاطع علي221841076098 84  0.00

غ راسب 0غغغغغغمقتدى علي محسن سفيح221841076099 85  0.00

84 ناجح 516150635050409مقتدى فارس خضير عبد221841076100 86  58.43

95 ناجح 88100100969693668منتظر حسن غياض جبر221841076101 87  95.43

95 ناجح 828894688283592منتظر سامي علي صلل221841076102 88  84.57

94 راسب 0غ71غغ81غمنتظر قاسم حسين فنطيل221841076103 89  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر قحطان عويد فضيل221841076104 90  0.00

غ راسب 0غغغغغغمنتظر نعيم عبد الحسن كاظم221841076105 91  0.00

59 راسب 0غغغغ51غمهدي عبد ا هاشم محمد221841076106 92  0.00

97 ناجح 759392617775570موسى كاظم ثامر كيوش221841076107 93  81.43

88 ناجح 585063667650451نايف كتاب عبد حسوب221841076108 94  64.43

100 ناجح 798693828788615هشام جليل نعمه فرحان221841076109 95  87.86

88 راسب 0غغغغغغهيثم حامد هادي حسين221841076110 96  0.00

86 راسب 5030513140500يحيى زكريا عيسى عطيه221841076111 97  0.00

85 راسب 550غغغ6152يوسف محمد عريبي عاجل221841076112 98  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

ثانوية المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

98 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

70 28 % 28.57

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 83.33

6 

5 

9  531 11 16 0 

5 3 26 7 15 0 

 55.56 60.00 83.87 63.64 93.75 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


