
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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 0غ8991غغ93ابراهيم جليل ابراهيم منشد221841098001 1  0.00

87 راسب 500غغغغغاحمد حسين مهدي جدوع221841098002 2  0.00

95 راسب 0غغغغ69غاحمد حيدر عبد الرضا جبير221841098003 3  0.00

93 راسب 650غ53غغ80احمد رياض عاصي ثاني221841098004 4  0.00

97 ناجح 768377777885573احمد كريم جاسم كزار221841098005 5  81.86

غ راسب 0غغغغغغاحمد واثق فرحان سمير221841098006 6  0.00

98 راسب 0غ91626662غاكرم حسام صالح عيسى221841098008 7  0.00

98 راسب 0غ7058غ62غالمقتدى عقيل عبد الحسن فلفل221841098009 8  0.00

66 راسب 0غغغغغغايمن ايدام جابر محمد221841098010 9  0.00

89 راسب 7178505037630باقر عدنان عبد الحسن حنون221841098012 10  0.00

85 راسب 0غغغغغغجعفر عزيز كشيش ناصر221841098013 11  0.00

97 راسب 8582900غ9189جعفر محمد كامل جايل221841098014 12  0.00

100 ناجح 879292868080617جواد كاظم مهيهي سهل221841098015 13  88.14

96 ناجح 728588929093616حسام احمد مهاوش زغير221841098016 14  88.00

96 راسب 0غغ59غ6277حسام صباح مطر داود221841098017 15  0.00

99 ناجح 877887948683614حسن علي غالي مطر221841098018 16  87.71

90 راسب 50735459590غحسن هادي فرحان روضان221841098019 17  0.00

100 ناجح 949494879087646حسين جابر حجاره ظفير221841098021 18  92.29

99 راسب 610غغ817692حسين حسن فليح حسن221841098022 19  0.00

97 راسب 82840غ87صفر80حسين حميد خليف كزار221841098023 20  0.00

86 ناجح 888762989885604حسين رياض حمد جبر221841098024 21  86.29

97 راسب 0غ7287غغ72حسين سامي كامل مفتن221841098025 22  0.00

غ راسب 74820غغ93غحسين علي حسين حمادي221841098026 23  0.00

89 راسب 0غغغغ71غحسين علي حسين عبد الرضا221841098027 24  0.00

86 راسب 0غغغ50غغحسين فاضل فنيطل عبيد221841098028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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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 :2
ذي قار

ثانوية القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغ8188حسين ناصر حسين حمادي221841098030 26  0.00

98 ناجح 908091759282608حسين ياسر حسين راشد221841098031 27  86.86

92 راسب 6457603232600حمزة جاسم علي جوار221841098032 28  0.00

95 راسب 0غغغغ8174حيدر صباح تركي سعدون221841098034 29  0.00

غ راسب 910غ94غ2390حيدر علي ديوان شباط221841098035 30  0.00

96 ناجح 9398969192100666حيدر علي ناهي رحمن221841098037 31  95.14

85 راسب 6459355055600حيدر نعيم جوده مانع221841098038 32  0.00

100 ناجح 829581938886625رضا مكي جاسم حسين221841098040 33  89.29

99 راسب 89900غ889892زكريا كريم عبد فزع221841098041 34  0.00

98 ناجح 869493958396645زياد عنيد خشان علي221841098042 35  92.14

97 راسب 0غ80507579صفرسجاد بدر شريف غضيب221841098044 36  0.00

82 راسب 0غ50غغ72غسجاد حسين بريه جبر221841098045 37  0.00

غ راسب 0غ8482غ7988سجاد لفتة محمد ناصر221841098046 38  0.00

100 ناجح 9292949810098674سجاد هاني بلكوت داود221841098047 39  96.29

99 راسب 750غ77877975سيف حامد عبد ا جبر221841098048 40  0.00

98 راسب 76720غغ7783سيف علي عبد الحسن حنون221841098049 41  0.00

100 ناجح 939610010010099688سيف يوسف محمد زامل221841098050 42  98.29

100 ناجح 849686979896657صابر ساير شفك رستم221841098051 43  93.86

95 راسب 7482630غ8090عباس حميد دهش تقي221841098053 44  0.00

75 ناجح 827271727688536عباس ريسان عبد الحسن حنون221841098054 45  76.57

غ راسب 0غغغغغغعباس سليم جواد كاظم221841098055 46  0.00

89 راسب 7379850غغ76عباس عمار ياسر طعيمه221841098056 47  0.00

94 راسب 0غ83غغ7479عباس قاسم عداوي كاطع221841098057 48  0.00

100 راسب 910صفر64937367عبد الحكيم سعيد خلف فرج221841098058 49  0.00

75 راسب 520صفر61755742عبد ا بشار عبد خيون221841098060 50  0.00
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76 راسب 0غ6278غ66غعبد ا حميد جابر عبيد221841098061 51  0.00

96 ناجح 698372516955495عبد ا علي جابر حامد221841098062 52  70.71

56 راسب 6251532531350عبد ا محسن علي راشد221841098063 53  0.00

74 راسب 340سبع%12ثمان5750عبد الملك محمد ناصر جاسم221841098065 54  0.00

92 راسب 0غ56غ63غغعقيل فيصل كاظم نعيمه221841098066 55  0.00

غ راسب 0غغغغ51غعلي احمد كاطع جدوع221841098067 56  0.00

85 راسب 650غ73795064علي المرتضى حسين حبيب محيسن221841098068 57  0.00

99 راسب 0غ73غ839189علي حسين بطيل حبوش221841098069 58  0.00

91 ناجح 767587978469579علي حسين كاظم صالح221841098070 59  82.71

92 راسب 0غغغغ78غعلي حمود عبد مجيد221841098071 60  0.00

88 ناجح 676653677383497علي حميد منصور كوين221841098072 61  71.00

غ راسب 0غغغغغغعلي رائد عبد الهادي عودة221841098073 62  0.00

97 ناجح 8692100988591649علي صالح مهدي مطر221841098074 63  92.71

82 راسب 0غ63غغ7879علي طالب شلكة جحش221841098075 64  0.00

97 ناجح 809796898196636علي طعيمة صيوان ناصر221841098076 65  90.86

66 راسب 52520غغ76غعلي عنيد كميكم شكبان221841098077 66  0.00

89 ناجح 807395888381589علي عيسى ثجيل عويز221841098078 67  84.14

100 ناجح 969393959499670علي قاسم عبد ا طعيمه221841098080 68  95.71

غ راسب 500غغغ50غعلي كاظم هلل حرب221841098081 69  0.00

51 راسب 0غغغغ50غعلي ماجد جهيد فالح221841098082 70  0.00

93 ناجح 798594848987611علي محسن جابر كندوح221841098083 71  87.29

100 ناجح 879895628477603علي محمد فليح حسن221841098085 72  86.14

88 ناجح 758080586483528علي منادي شنين جخيم221841098086 73  75.43

100 ناجح 949499939899677علي مهدي كامل فليح221841098087 74  96.71

81 راسب 960غ73غغ87علي ناجي جهاد عطية221841098088 75  0.00
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85 ناجح 666469636667480علي هادي رهيف عليوي221841098089 76  68.57

100 ناجح 95999999100100692عمار نعيم صاحي حسين221841098091 77  98.86

96 راسب 0غ8285غ86غعهد راجي طلب مزبان221841098092 78  0.00

91 راسب 0غغ97غ8996غفار مهدي داود سلمان221841098093 79  0.00

68 راسب 0غغغغ55غفاضل يونس أحسين كاظم221841098094 80  0.00

76 ناجح 585358656582457كرار علوان هادي ياسين221841098095 81  65.29

91 ناجح 757791859286597مؤمل خضير عباس حمزه221841098096 82  85.29

98 ناجح 889587928189630مؤمل خليل حمود كريم221841098097 83  90.00

98 راسب 10091910غغ93مؤمل مهدي زويد غالي221841098098 84  0.00

95 راسب 0غغغغ81غمجتبى عظيم ثجيل جاسم221841098100 85  0.00

96 ناجح 9598999594100677محمد احمد حامد مسير221841098101 86  96.71

90 راسب 710غ68غ76غمحمد باقر بشير راضي جعفر221841098103 87  0.00

96 ناجح 939887937882627محمد حامد عبد الرحمن فليح221841098105 88  89.57

83 راسب 6350223350540محمد حسن حسين خضير221841098106 89  0.00

غ راسب 5876840غ8089محمد حميد كريم جبير221841098107 90  0.00

100 راسب 8494960غ9298محمد خضير عذيب ثجيل221841098108 91  0.00

69 راسب 0غغغغ5555محمد رياض تركي عايف221841098109 92  0.00

97 ناجح 848455566863507محمد سلمان داود علي221841098111 93  72.43

91 راسب 0غ93855961غمحمد علي محمد خلف تقي221841098115 94  0.00

50 راسب 0غغ67غغ82محمد عمار شاكر محمود221841098116 95  0.00

100 ناجح 9297969997100681محمد فؤاد عبد كاظم221841098117 96  97.29

86 راسب 7675550غ7174محمد فالح شاطي والي221841098118 97  0.00

غ راسب 10092920غ8998محمد لفته محمد ناصر221841098119 98  0.00

96 ناجح 669395978095622مرتضى اركان حمود حطاب221841098120 99  88.86

96 راسب 660غ84غغ82مرتضى فاهم مزهر عويد221841098122 100  0.00
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80 راسب 0غغغغغغمسلم عقيل خلف مطلق221841098123 101  0.00

غ راسب 0غغ52غ66غمصطفى احمد عطا براك221841098124 102  0.00

100 راسب 7563735461410مصطفى اسماعيل منصور تمن221841098125 103  0.00

89 راسب 7575670غ7779مصطفى بشار ناصر فرهود221841098126 104  0.00

81 راسب 500صفر5441غ50مصطفى مهدي صالح وارد221841098128 105  0.00

90 راسب 5568630غ78غمقتدى جلل جنام عباس221841098129 106  0.00

85 راسب 73510غ716655مقتدى رشيد مجيد كاظم221841098130 107  0.00

غ راسب 0غغ62غغغمنتظر كاظم منخي جبر221841098133 108  0.00

96 راسب 98940صفر928994منتظر مهدي عجزان كمر221841098135 109  0.00

95 ناجح 91891009799100671ناصر علي حسين طلل221841098137 110  95.86

96 راسب 7376920غ7089هاتو اسماعيل لفته سعيد221841098138 111  0.00

96 ناجح 8593871008396640هاني حسين جحيل زغير221841098139 112  91.43

86 راسب 62620غ597050هيثم جدوع محمد شاتي221841098140 113  0.00

95 ناجح 879087659186601هيثم حاتم نوفان حلوي221841098141 114  85.86

98 راسب 0غغغ857974ياسر حيدر عبد الكاظم علي221841098142 115  0.00

64 راسب 5063320صفر6928يعقوب محمد هادي حامد221841098143 116  0.00

غ راسب 0غغ82غ98غيوسف شلش محسن سعيد221841098144 117  0.00

المشاركون

117 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

79 38 % 32.48

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 80.00

10 

8 

8  3026 14 29 0 

6 26 19 7 25 0 

 75.00 86.67 73.08 50.00 86.21 0.00
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