
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 70680غغ5850علي رحيم ثجيل جخيم221751021088 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد حسين محمد انتيش221851021001 2  0.00

76 راسب 0غغغ50غغاحمد عبد العباس باجي سلمان221851021003 3  0.00

86 راسب 6291606830280احمد غانم والي مطر221851021004 4  0.00

92 راسب 610غغ586465اسماعيل رحمن شعلن شاكر221851021008 5  0.00

81 راسب 0غغغ59غ50اكرم مبارك رجيوي عواد221851021009 6  0.00

88 راسب 5050623558540الحسين علي فشاخ بشيت221851021010 7  0.00

84 راسب 5632576850510انس كمال الدين يونس تقي221851021011 8  0.00

79 ناجح 586369638160473اوس كريم كاظم زاجي221851021012 9  67.57

92 راسب 800غ7861غ55باقر ربيع جويهن كناد221851021013 10  0.00

86 ناجح 505673505461430باقر كاظم جثير عبيد221851021014 11  61.43

73 راسب 5671752950500جعفر حسين علي رميض221851021015 12  0.00

82 راسب 0غغ57غ50غجعفر عماد صبار خضير221851021016 13  0.00

69 راسب 0صفرصفر50غ53غحبيب ميثم صكبان بدر221851021017 14  0.00

78 راسب 0غغغغغ51حسن جليل خوام ياسر221851021018 15  0.00

96 ناجح 805683787577545حسن خالد ناظم جابر221851021019 16  77.86

87 راسب 37500%59555819حسن سعود محسن احمد221851021021 17  0.00

89 راسب 5021616962750حسن سلم كاظم كاطع221851021022 18  0.00

79 راسب 0غغغ50غ54حسن كريم عبد النبي عبيد221851021025 19  0.00

94 راسب 0غ7256غغ82حسين عامر عبد العالي سلمان221851021026 20  0.00

غ راسب 0غغغ58غغحسين علي محسن ضباح221851021030 21  0.00

76 راسب 5026572128500حسين علي منجل سمهير221851021031 22  0.00

96 راسب 80937975500غحسين فيصل برزان غالي221851021032 23  0.00

94 راسب 620غغ838988حسين كامل عطيه ناصر221851021033 24  0.00

96 راسب 650غغ727369حيدر علي كنهور فارس221851021035 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
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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل
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المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 ناجح 505354615159410حيدر هادي عزيز نصيف221851021038 26  58.57

95 ناجح 757385919786602رسول نزال رسن مذكور221851021042 27  86.00

87 راسب 270%13سبع506150زيد علي عويش جلده221851021043 28  0.00

87 ناجح 526062505062423سجاد جبار عبد الخالق عزيز221851021045 29  60.43

غ راسب 0غغغغغ67سجاد جواد كاظم جبير221851021046 30  0.00

88 راسب 0غغ50غ66غسجاد حسين خيون عكيلي221851021047 31  0.00

74 راسب 0غغغغغغسجاد رحيم خنفوس خلف221851021049 32  0.00

81 راسب 0غغغ5050غسجاد ساجت عذافة محمد221851021050 33  0.00

85 راسب 640غصفر623166سجاد صادق جواد كاظم221851021051 34  0.00

74 راسب 6352795041510سجاد عبد علي حسين حمادي221851021052 35  0.00

غ راسب 0غغغغغ50سجاد علي حسين هداد221851021053 36  0.00

94 ناجح 708077506974514سجاد كامل ناصر حسين221851021054 37  73.43

75 راسب 0غغغ5050غسجاد لفته جبار حويس221851021055 38  0.00

90 راسب 0غ50غ625487سجاد محيسن نايف مطشر221851021056 39  0.00

89 ناجح 506290715067479سلم ثامر عبد عبد ا221851021057 40  68.43

79 راسب 0غغغ50غغعباس جبار حاجم طينه221851021059 41  0.00

95 ناجح 757675676485537عباس رياض عبد علي عبد الحسين221851021060 42  76.71

85 ناجح 8064881008378578عباس علي تعبان مهيجر221851021061 43  82.57

86 راسب 500غغ5457غعباس علي دخيل وارد221851021062 44  0.00

78 راسب 0غغ50غ5050عبد الجبار سعد عبد الساده دويش221851021067 45  0.00

88 ناجح 505454505256404عبد ا ثجيل شلكه عواد221851021068 46  57.71

83 راسب 0صفر5555932950علي بريسم لفته طلب221851021069 47  0.00

78 راسب 24230%50576618علي جاسب مهلهل صخي221851021070 48  0.00

84 راسب 0غغغغ5350علي جاسم محمد عطيه221851021071 49  0.00

86 راسب 500غغغغ55علي جليل خوام ياسر221851021072 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

93 ناجح 727286747163531علي حاتم كريم بجاي221851021073 51  75.86

83 راسب 5979652750500علي حسن خلف مطر221851021074 52  0.00

87 راسب 0غغ62506521علي حسين جاسم محمد221851021076 53  0.00

87 ناجح 636575615050451علي رحمن عبد الخالق عزيز221851021077 54  64.43

78 راسب 0غغغغغغعلي عبد الحسن جبار عبد الحسن221851021079 55  0.00

94 ناجح 758391905681570علي كريم محيل فجر221851021082 56  81.43

85 راسب 3850502632200علي محسن عليوي زغير221851021085 57  0.00

90 راسب 0غ50غ64غ72عمار عادل غيلن مهيجر221851021089 58  0.00

90 راسب 783550500غغفؤاد كريم ثامر جبر221851021090 59  0.00

76 راسب 0غغ40565028كاظم احمد حسين جازع221851021094 60  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حيدر عبد علي حمود221851021096 61  0.00

63 راسب 0غغغغغ50كرار علي حسين علي221851021099 62  0.00

88 راسب 575050540%4216كرار غني حسين معيجل221851021100 63  0.00

93 راسب 6450603738500كرار كاظم كسار منشد221851021101 64  0.00

98 ناجح 716996555071510كمال محمد خلف ساجت221851021102 65  72.86

84 راسب 0غغغغ5057مؤمل جميل كامل عويد221851021103 66  0.00

90 ناجح 656356655068457مؤمل رزاق حسن سعيد221851021104 67  65.29

97 ناجح 808484987868589مؤمل صاحب شعلن شاكر221851021105 68  84.14

96 راسب 730غغ659188مؤمل محمد احمد علي221851021106 69  0.00

92 ناجح 505555535058413محمد المهدي طالب عجيل صباح221851021110 70  59.00

غ راسب 0غغغغ50غمحمد جهاد طالب عبد ا221851021111 71  0.00

94 راسب 0غغغغ6466محمد جواد كاظم كريم221851021112 72  0.00

89 راسب 6450703735570محمد حسين عوده علي221851021114 73  0.00

66 راسب 0غغغ50غغمحمد سالم حاجم سلطان221851021115 74  0.00

93 راسب 3671615855380محمد شباط كحامي نزال221851021116 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 ناجح 705068565465454محمد عزيز محمد نور221851021119 76  64.86

97 راسب 95860صفر877291محمد علي كاظم حمود عناد221851021120 77  0.00

82 راسب 5927502826300محمد عماد جواد كاظم221851021121 78  0.00

96 ناجح 586484676159489محمد قاسم حميدي غالي221851021122 79  69.86

91 راسب 6150535035510محمد لفته عنيد راشد221851021123 80  0.00

82 راسب 5064603654500مرتضى جبار حزام محمد221851021124 81  0.00

76 ناجح 686368595161446مرتضى حبيب لهمود جوده221851021125 82  63.71

96 راسب 0غغغ61غ68مرتضى رياض عبد الرزاق مضحي221851021126 83  0.00

غ راسب 50640غغ67غمرتضى صالح مهدي زغير221851021127 84  0.00

غ راسب 0غغغ716164مرتضى محمد هادي ماشي221851021128 85  0.00

80 راسب 53630غ65غ65مروان رحمن جبار عبد الحسين221851021130 86  0.00

غ راسب 0غغغغغ55مسلم رحمن علي مكطوف221851021131 87  0.00

غ راسب 0غ7671غ7179منتظر مشتاق طالب عجيل221851021140 88  0.00

86 ناجح 578965505572474منعم كاظم عواد ناصر221851021141 89  67.71

غ راسب 0غغغغغغمهدي هلل كاصد كايش221851021142 90  0.00

غ راسب 0غغغ6454غمهند متعب جاسم محمد221851021144 91  0.00

73 راسب 56550غ6154غمهيمن حسين رحيم ياسين221851021145 92  0.00

61 راسب 0غغغغغغموسى حسن مسافر موسى221851021146 93  0.00

91 راسب 650غغ72غ67ميثم محمد موسى عزيز221851021149 94  0.00

88 راسب 510غغ56غ56ناصر خلف مسير صاهود221851021150 95  0.00

80 راسب 0غ5052غغ62يحيى سلم محسن حمد221851021154 96  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 :5
ذي قار

اعدادية ابراهيم الخليل  للبنين
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المدرســــــــة :
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

96 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

74 22 % 22.92

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 69.23

13 

9 

11  1232 23 25 0 

5 12 14 11 17 0 

 45.45 100.00 43.75 47.83 68.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


