
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

ثانوية اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 راسب 6057625053240عبد العالي فيصل علي مسير221751096025 1  0.00

91 راسب 500غغ505077احمد حسن صعيصع محيسن221851096001 2  0.00

97 راسب 500غغ70غ50احمد عقيل عبد مكطوف221851096002 3  0.00

82 راسب 0غ%16صفر502450احمد محسن علي عبد الحسين221851096004 4  0.00

63 راسب 0غغغ50غ51اسحاق احمد حسن طوكان221851096007 5  0.00

86 ناجح 745262565052432امجد علي خضير عاشور221851096008 6  61.71

93 راسب 6058503759500جراح سعود نافل كريم221851096009 7  0.00

84 راسب 572523390%5119حسن حكيم ثجيل ناصر221851096010 8  0.00

93 ناجح 758682945280562حسن راجي عاجل رشيد221851096011 9  80.29

86 راسب 0غ50غصفر5450حسن علي كريم خلوف221851096012 10  0.00

74 راسب 0غاثنتانسبع5590سبعحسن مجيد سلطان علي221851096013 11  0.00

غ راسب 78785050630غحسين راجي شخير عبد ا221851096015 12  0.00

غ راسب 0غغغغغ57حسين صادق زاهي بدري221851096016 13  0.00

84 راسب 0غغغ59غ59حسين عبد عبد ا باهض221851096017 14  0.00

86 راسب 0غغغغغ52حسين قاسم عزيز راضي221851096018 15  0.00

76 راسب 0غغغغغ57حمد علي جابر زغير221851096019 16  0.00

68 راسب 502229250%5119حيدر عبد الرحمن جبار عوده221851096021 17  0.00

80 راسب 500غغ59غ51زكريا كتاب عبد العالي سلمان221851096023 18  0.00

95 ناجح 848495738685602سجاد حمود كاظم عباس221851096025 19  86.00

94 راسب 0غ635050غ65صادق جابر فليح كاطع221851096027 20  0.00

78 راسب 0%595950222515ضياء خالد عبد الرضا محمد221851096028 21  0.00

73 راسب 0غغغغغغعباس حسن ناهي صالح221851096029 22  0.00

68 راسب 0غغغغ66غعباس كريم جاسم منثر221851096030 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد الرزاق موسى رزاق خفيف221851096031 24  0.00

غ راسب 0غغغغغغعقيل عبد الكاظم راضي غياض221851096033 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0غغغغغ50علء صباح حسن عفريت221851096034 26  0.00

84 راسب 0غغغغ64غعلي اركان رزاق ناصر221851096035 27  0.00

82 راسب 0عشر21عشر50%5012علي رائد شهيد داخل221851096036 28  0.00

84 راسب 0غغغغغغعلي رضا حميد خلوي221851096037 29  0.00

66 راسب 230%17%50235017علي عدنان ميلي حميدان221851096038 30  0.00

61 راسب 230غ5020%19%13علي ماجد مهدي صالح221851096039 31  0.00

89 راسب 0غ50غ74غ61علي محمد شياع محمد221851096040 32  0.00

100 ناجح 765081626758494علي محمد مطشر جواد221851096041 33  70.57

83 راسب 6033653139330علي مطشر كاظم علي221851096042 34  0.00

99 ناجح 796593636687552علي نعيم كريم عبار221851096043 35  78.86

86 راسب 0غ51غغصفر59فاضل خالد كاظم راضي221851096047 36  0.00

74 راسب 0غغغ57غ50فهد عباس ابراهيم محمد221851096048 37  0.00

77 ناجح 655967676775477قيس صادق جياد خرام221851096049 38  68.14

98 ناجح 685073505358450كاظم محسن جبر محيسن221851096050 39  64.29

93 راسب 5225685060500كاظم نيروز حسين علي221851096051 40  0.00

85 ناجح 815068626074480كرار حسن عباس جلب221851096052 41  68.57

94 ناجح 685163505075451كرار طالب عذافه علعول221851096053 42  64.43

88 راسب 502127500%5015مجتبى عبد الرحيم موسى كاظم221851096055 43  0.00

98 ناجح 718293668190581محمد باقر حميد معارج سباهي221851096056 44  83.00

92 راسب 7738676964590محمد باقر علي عبد نايف221851096057 45  0.00

59 راسب 0غغغغغ50محمد خلف عباس حويف221851096059 46  0.00

83 راسب 0غغغغغ50محمد ذياب ثاجب وهيب221851096060 47  0.00

61 راسب 0غغغغغغمحمد رفعت ياسر ولي221851096061 48  0.00

67 راسب 0غغغغغغمحمد سلمان مجلي مزيد221851096062 49  0.00

86 راسب 5827773650500محمد صدام كاظم خلف221851096063 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

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية اجيال المستقبل الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

096رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 ناجح 615069505060425محمد عبد الحسن مبارك عوده221851096064 51  60.71

94 ناجح 687089668184552محمد قاسم جابر زغير221851096065 52  78.86

91 راسب 503650250%6619محمد كامل عرفي رجه221851096066 53  0.00

74 راسب 0غغغغغ53محمد وحيد عداي عوج221851096067 54  0.00

81 راسب 0%15%19%50225018محمود سعد جولن حسن221851096068 55  0.00

98 راسب 5024825068570محيسن راجي محيسن عبيد221851096069 56  0.00

64 راسب 0%14%382218عشر20منتظر عدنان ميلي حميدان221851096073 57  0.00

90 راسب 0غ7150765050منتظر محسن ناصح مشاي221851096074 58  0.00

غ راسب 0غغصفر32%12%18منتظر محمد سلطان علي221851096075 59  0.00

89 راسب 0غغغغغ50منتظر منشد جبار عبيد221851096076 60  0.00

100 ناجح 93979110010095676مهدي كريم ناصر لفته221851096077 61  96.57

82 راسب 0غغغغ50غناصر مسير ناصر حسين221851096079 62  0.00

81 راسب 0غغغغ50غهادي ريحان حسن عفريت221851096080 63  0.00

93 راسب 663536410%5116هشام هاشم هنيدي حسين221851096081 64  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشوسام شيحان يوسف ساجت221851096083 65  0.00

المشاركون

65 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

52 13 % 20.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 20.00

5 

1 

22  1128 15 18 0 

4 8 11 3 7 0 

 18.18 72.73 39.29 20.00 38.89 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


