
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 ابن الهيثم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

365رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 0غغغغ74غاحمد جاسم محيسن علي221841365001 1  0.00

93 ناجح 876992939086610احمد جواد فيصل مبارك221841365002 2  87.14

75 راسب 50500غ68غ69احمد حمود حمزه عباس221841365003 3  0.00

92 ناجح 716585688379543احمد حميد خضير عباس221841365004 4  77.57

97 ناجح 748366636150494احمد رسمي مطرود عبد الساده221841365005 5  70.57

98 ناجح 929898869995666احمد زامل حيار جابر221841365006 6  95.14

86 راسب 96910غ93غ90احمد صالح كاظم رحيمه221841365007 7  0.00

98 ناجح 879595819081627احمد عبد الحسين ناصر حسين221841365008 8  89.57

84 ناجح 708092736674539احمد ناجح مايع كرم221841365009 9  77.00

90 راسب 96750غ8010065جبار كاظم زويد عرار221841365010 10  0.00

88 راسب 80790غ808786حسن لطيف ياسر جبر221841365011 11  0.00

غ راسب 0غغغغ78غحسن محمد يونس علوان221841365012 12  0.00

99 راسب 89950غ8910086حسين حسان عليوي عبيد221841365013 13  0.00

81 راسب 0غغغغ5057حسين عزيز راضي حاجم221841365014 14  0.00

95 ناجح 728580837177563حسين علي جهاد محمد221841365015 15  80.43

66 راسب 50500غغ78غحسين عمار موسى ضاحي221841365016 16  0.00

77 راسب 78500غغ7283حمزه عبد ا غريب عذال221841365017 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغرسول باسم فضاله عذاب221841365018 18  0.00

94 ناجح 807982638072550رياض حسين جعفر مطلك221841365019 19  78.57

63 راسب 0غغغغ5056زكريا احمد رزوقي فتاح221841365020 20  0.00

90 ناجح 889089999896650سجاد احمد حميد شكر221841365021 21  92.86

97 ناجح 939798939891667سجاد حسين علوان صالح221841365022 22  95.29

71 راسب 500غغغغغسجاد كاظم عبد النبي عباس221841365023 23  0.00

98 ناجح 959996989785668سجاد وليد عويد صالح221841365024 24  95.43

88 راسب 500غ70806827صادق حمادي كاظم عباس221841365025 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 ابن الهيثم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

365رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 ناجح 8196100818794636ضياء محمود رزوقي فتاح221841365026 26  90.86

94 ناجح 847776676571534عباس نصير ابراهيم كاطع221841365027 27  76.29

غ راسب 0غغغغغغعباس وهيب حمد فضاله221841365028 28  0.00

95 ناجح 878489806974578علي جبار عزيز يسر221841365029 29  82.57

88 راسب 500غغ655980علي حسن عبد وناس221841365030 30  0.00

91 ناجح 766888827373551علي خضر موازي بدر221841365031 31  78.71

98 ناجح 879695969581648علي عبد الصاحب ياسر عبد الحسين221841365032 32  92.57

99 ناجح 8890988194100650علي محسن حمزه طويس221841365033 33  92.86

92 ناجح 92100100878997657علي محسن ياسر حسين221841365034 34  93.86

95 ناجح 899696949898666عمار سفيح مزهر رداد221841365035 35  95.14

95 ناجح 877786818996611قاسم رحم سلمان برع221841365036 36  87.29

93 ناجح 768588848684596كرار نجاح طعيمه حمادي221841365037 37  85.14

غ راسب 0غغغغغ72مؤمل سعدون كاظم فرج221841365038 38  0.00

90 ناجح 888596919385628مؤمل عزيز عذاب هدام221841365039 39  89.71

84 راسب 0غ61غغ7278محسن علي حسين عبد علي221841365040 40  0.00

89 راسب 85500غ71غ74محمد صالح كاظم رحيمه221841365041 41  0.00

100 ناجح 9010096939794670محمد صبيح علي حذية221841365042 42  95.71

85 راسب 72580غ676668محمد غالب طعيمه طرهيل221841365043 43  0.00

89 ناجح 849678658181574محمد كريم رحم راضي221841365044 44  82.00

86 ناجح 749986807850553محمد هداب حسين علي221841365045 45  79.00

73 راسب 5055505026500مصطفى اسعد عبد الرضا عباس221841365046 46  0.00

85 ناجح 759694859291618مصطفى رياض كامل راهي221841365047 47  88.29

87 ناجح 778286578057526مصطفى عباس حسين ياسر221841365048 48  75.14

88 راسب 756177740غ72مصطفى لفته خماط مصحب221841365049 49  0.00

72 راسب 0غغغغ5667منتظر داخل خليف عرد221841365050 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 ابن الهيثم الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

365رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 879877807995608ميثم رحم حسين عطيه221841365051 51  86.86

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 28 % 54.90

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 0.00

0 

0 

4  929 9 12 0 

4 9 28 8 12 0 

 100.00 100.00 96.55 88.89 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


