
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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 8396100989486657بلل محمد حسن عارف ياسر221741077011 1  93.86

99 راسب 0غ25غ576739أمين رحيم محيبس نجم221841077001 2  0.00

87 راسب 54520غغ%5018ابراهيم عادل محمد فهد221841077002 3  0.00

96 ناجح 788388838293603اثير عبد ا مبارك مرزوك221841077003 4  86.14

89 راسب 500غغغ67غاحمد بدر عباس مصلح221841077004 5  0.00

100 ناجح 9889951009395670احمد جليل صعيوج عايد221841077005 6  95.71

94 راسب 50600غ8851غاحمد صادق محيسن عليوي221841077006 7  0.00

94 راسب 54680غ7680غاحمد صالح حناي طاهر221841077007 8  0.00

98 راسب 0غغغ58غغاحمد عبد ا جعفر عبد ا221841077008 9  0.00

89 راسب 600غغغ58غاحمد عمار محسن يوسف221841077010 10  0.00

100 راسب 62800غ797974ازهر علي هاشم محمد221841077011 11  0.00

100 راسب 62730غ61غ65اشرف ناصر زايد علي221841077012 12  0.00

100 راسب 920غغ10094غايمن جاسم شريف عزيز221841077013 13  0.00

95 راسب 95797968890غجواد كاظم صبار عباس221841077015 14  0.00

85 راسب 5053700غ55غحسن سعيد مطير عناد221841077016 15  0.00

غ راسب 0غغغغ96غحسن علي كاظم العيوس221841077017 16  0.00

غ راسب 0غغغغ91غحسن علي نجم ياسين221841077018 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن كامل شعيوط خلف221841077019 18  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن ناصر شرامة جاسم221841077020 19  0.00

غ راسب 0غغغغ96غحسين بدر عباس مصلح221841077021 20  0.00

100 ناجح 717062676051481حسين حليم شياع خضر221841077022 21  68.71

95 راسب 960غ80100غغحسين حميد راضي خابر221841077023 22  0.00

100 ناجح 96100989596100685حسين علي جاسم لفته221841077024 23  97.86

غ راسب 710غغ63صفر71حسين علي محمد علي221841077025 24  0.00

85 راسب 5120215237270حسين كتاب حمد داود221841077027 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 السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 500غغ66غ73حسين معله جابر كاظم221841077028 26  0.00

93 راسب 0غغغغغغحيدر ايوب سلمان رويعي221841077029 27  0.00

95 ناجح 655557585379462حيدر علي قاسم بندر221841077030 28  66.00

93 ناجح 716183635072493رامي ناظم كريم مرزوك221841077031 29  70.43

غ راسب 760غ59585958رزاق ذخر عبد الرضا حمود221841077032 30  0.00

95 راسب 887990940صفر69رشيد محمد حسين كنبر221841077033 31  0.00

100 ناجح 959794948984653ريسان نعيم ضيدان زويد221841077034 32  93.29

100 ناجح 839594989796663زين العابدين حميد ثامر حيدر221841077035 33  94.71

غ راسب 0غغغغغغزين العابدين فاضل علي ناصر221841077036 34  0.00

100 ناجح 606678826295543سجاد مهدي جواد عبد الحسن221841077038 35  77.57

100 راسب 100961001001000صفرصميدع محمد شخير عبد ا221841077039 36  0.00

99 راسب 0غ7970غ87غعباس خلف علي كريم221841077040 37  0.00

97 ناجح 8392888189100630عباس علي وحيد عبد الحسن221841077043 38  90.00

غ راسب 92968993880غعباس غني شمران مزيعل221841077044 39  0.00

93 راسب 730غ76غ89غعباس كريم سعود طبير221841077045 40  0.00

غ راسب 69770غ87غ68عبد الرسول عبد الحسين جواد عزيز221841077046 41  0.00

غ راسب 0غغغغ75غعبد ا حسين خيون عبد الرضا221841077047 42  0.00

91 راسب 50590غ506371عزيز ثجيل مزيد مطير221841077048 43  0.00

100 راسب 889578950غ73عصام محمد فهد صالح221841077049 44  0.00

97 ناجح 606368596782496علء زايد خليف سالم221841077050 45  70.86

99 راسب 960غ97غ7198علي الكبر جليل خضر مجبي221841077051 46  0.00

96 راسب 610غ56504250علي بشار جبار علي221841077052 47  0.00

90 راسب 888579900غ79علي حسن بدر عبد221841077053 48  0.00

100 ناجح 8788909983100647علي حسين جبير عجيل221841077054 49  92.43

93 ناجح 685064626958464علي حسين خضير خصاف221841077055 50  66.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

82 راسب 0غغغغ52غعلي حسين عدنان زغير221841077056 51  0.00

95 راسب 920غ9097غغعلي خالد عبد عجيل221841077057 52  0.00

98 راسب 830خمس5038%6613علي كاظم مطر جبر221841077058 53  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي مازن عزيز بداي221841077059 54  0.00

100 راسب 0غغغغ71غعلي محمد رشيد شري221841077060 55  0.00

88 راسب 0غغغغ59غعلي هاشم راضي وزير221841077061 56  0.00

100 راسب 500غغ50غغغزوان احمد ياسر حفين221841077062 57  0.00

93 راسب 800صفر68667261فائز فيصل احمد ايدع221841077063 58  0.00

غ راسب 0غغغ68غ52كرار رياض شناوه حاشوش221841077065 59  0.00

100 ناجح 808688859588622كرار كاظم خزعل زغير221841077066 60  88.86

96 ناجح 7110088688589597مؤمل اكرم حسن حمد221841077069 61  85.29

96 راسب 50570غغ64غمؤمل رحمن معون عوده221841077070 62  0.00

99 ناجح 555262506272452مؤمل سلمان حنين بنوش221841077071 63  64.57

100 ناجح 728968768083568مازن سلمان عكش جالوغ221841077072 64  81.14

99 ناجح 656750605588484مالك جواد كاظم حسين221841077073 65  69.14

97 راسب 5028727458720مثنى شاكر محيسن عليوي221841077074 66  0.00

95 راسب 6422805350660محمد تقي جليل دليف كاظم221841077076 67  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد حسين طالب كاظم كيطان221841077077 68  0.00

82 راسب 840صفر54837588محمد رسول عاكول علي221841077078 69  0.00

93 راسب 5033503650500محمد رياض حسناوي صالح221841077079 70  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد سلمان محمد خضير221841077080 71  0.00

97 ناجح 799875538370555محمد صادق محيسن عليوي221841077081 72  79.29

86 راسب 570غغغ5550محمد عبد الحسين علي حطيحط221841077082 73  0.00

95 ناجح 737986686668535محمد عقيل محمد قاسم221841077083 74  76.43

غ راسب 0غ82غ87غغمحمد علي مطشر جبار عبد221841077084 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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية السنابل الذهبية الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

077رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 راسب 1000غ95100صفر81محمد قاسم خميس هاشم221841077085 76  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد كاظم عطية بدري221841077086 77  0.00

100 ناجح 92979698100100683محمد ناصر حسين عبد221841077087 78  97.57

88 ناجح 696961725867484مرتجى احمد رمضان ناصر221841077088 79  69.14

87 راسب 82980غ889576مصطفى احمد حسن حميدي221841077089 80  0.00

98 راسب 0غغغ597556مصطفى باقر جعفر محسن221841077090 81  0.00

76 راسب 500غغغغ50مصطفى غني خلف نعمه221841077091 82  0.00

100 راسب 70750غ9082غمصطفى محمد جهيد عبد الرضا221841077092 83  0.00

88 راسب 0غغغ507758مصطفى ناظم صبار جاسم221841077093 84  0.00

95 راسب 52680غ70غ68منتظر خالد جبير زايد221841077094 85  0.00

99 ناجح 948797969789659منصور نايف صالح دغش221841077096 86  94.14

100 ناجح 888589909897647يعقوب صادق معيدي صكبان221841077097 87  92.43

المشاركون

87 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

62 25 % 28.74

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

2 

 93.33

15 

14 

14  1214 16 3 0 

5 9 12 11 2 0 

 35.71 75.00 85.71 68.75 66.67 0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي


