
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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

59 راسب 3150625050500صادق بله ناصر فلفل221751307084 1  0.00

50 ناجح 526850545050374مصطفى حسن ابراهيم مالح221751307167 2  53.43

90 ناجح 545778508360472اثير جبار علي حمد221851307001 3  67.43

86 راسب 0%3619%50255818احمد حسن ثامر عبيد221851307002 4  0.00

83 راسب 7153683261550احمد شنان عطشان مريد221851307004 5  0.00

84 راسب 4050562526300احمد طالب عبد الكريم متاني221851307005 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد علء ياسين عوده221851307006 7  0.00

78 راسب 5136716355420احمد غازي هليل نجم221851307008 8  0.00

61 ناجح 505064505061386احمد ماجد رشيد مطرود221851307010 9  55.14

غ راسب 0غغغغغغاحمد مجيد كريم كتاب221851307011 10  0.00

93 ناجح 585378515057440احمد محمد حميد مسحول221851307012 11  62.86

90 ناجح 586985906175528اسعد رزاق نخيل ناصر221851307014 12  75.43

96 راسب 5562793651570امير داخل عويد محسن221851307016 13  0.00

73 راسب 0غغغ55غ50امين حسين موسى حسين221851307018 14  0.00

85 ناجح 537059505170438امين فاضل هاشم هلل221851307019 15  62.57

غ راسب 0غغغغغغامين محمد حميد مسحول221851307020 16  0.00

81 راسب 5060502927500انس عدنان علوان مكطوف221851307021 17  0.00

98 راسب 6469613037280انمار فيصل غني سليمان221851307022 18  0.00

81 راسب 5057555036500انور كاظم محسن عذاب221851307023 19  0.00

50 راسب 0غغغغغغانور محمد زعيبل ناصر221851307024 20  0.00

90 ناجح 558983537759506ايوب سعد عبد الواحد عوده221851307025 21  72.29

90 راسب 300%585019%5018بدر عبد الكاظم كامل خيون221851307026 22  0.00

71 راسب 5040672228500بشير كاظم كاطع دحام221851307027 23  0.00

88 راسب 5972853653600تحسين عبد علي عبد الحسين كاظم221851307028 24  0.00

100 ناجح 707689655771528جعفر محمد حبيب داخل221851307031 25  75.43

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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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 580غغ412764جعفر محمد خنجر خضير221851307032 26  0.00

92 راسب 0%17%18%54326016جمال حمد ا نصيف مكدر221851307033 27  0.00

94 ناجح 735073525369464حازم غازي نزال عواد221851307034 28  66.29

85 راسب 0غغغغغ61حاكم خلف علي ضاحي221851307036 29  0.00

92 راسب 5250505041500حبيب حسن ابشار مطر221851307037 30  0.00

79 راسب 502323500%4011حسن رياض محمد علي221851307038 31  0.00

80 راسب 0غغغغغ53حسن عبد الرحيم حمود ماضي221851307040 32  0.00

83 راسب 5229692129500حسن علي حسين دنبوس221851307041 33  0.00

91 ناجح 555972515150429حسن علي حسين عليوي221851307042 34  61.29

90 راسب 5324503536500حسن علي عبد الحسن طريف221851307043 35  0.00

97 ناجح 725784615450475حسن علي فرهود ماضي221851307044 36  67.86

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسن فليح حسن محمد221851307045 37  0.00

67 راسب 5050724026500حسن محمد مطشر حسن221851307046 38  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين احمد سالم عبد221851307048 39  0.00

89 راسب 5441743250540حسين رحيم نشمي جبير221851307049 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رسول شمخي جبر221851307051 41  0.00

73 راسب 0%3017%25502619حسين علي حفين خليف221851307052 42  0.00

75 راسب 0غغغ335050حسين مجيد باهض عوده221851307053 43  0.00

72 راسب 6481405050590حسين محسن عزيز عبد الحسن221851307054 44  0.00

96 ناجح 567177505250452حسين محمد صيوان محمد221851307055 45  64.57

100 راسب 6666904050770حسين مطشر فايز جابر221851307056 46  0.00

94 ناجح 595785595650460حسين ناصر حسين عكله221851307057 47  65.71

67 راسب 0%505071545018حمزه قاسم ترف نمر221851307058 48  0.00

84 راسب 5250552439500حمزه محمد سعود سلمان221851307059 49  0.00

84 راسب 0غغغ585969حيدر حسين علي محمد221851307060 50  0.00
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83 راسب 6250503739500حيدر علي عبد جليد221851307061 51  0.00

70 راسب 0غغغ50غغحيدر علي محسن سلطان221851307062 52  0.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر كاظم شلش ياسين221851307063 53  0.00

96 راسب 5750952539510حيدر محمد حيدر حسين221851307064 54  0.00

74 راسب 0غ50غ7152غحيدر محمد دعديش شويط221851307065 55  0.00

85 راسب 5039755268590حيدر مهدي عبيد منشد221851307066 56  0.00

92 راسب 5032676967520خالد غالي منخي جبر221851307067 57  0.00

83 راسب 0غ62غ506875رزاق صباح زوري محمد221851307070 58  0.00

78 راسب 55520غ61غغرضا ثائر مكي علي221851307071 59  0.00

95 راسب 0غغغ617859رياض محمد عويد جبار221851307072 60  0.00

89 راسب 0غغغ5550غزيد احمد مهدي عزيز221851307073 61  0.00

86 راسب 0غغغ23%3214ساهر كامل محسن لفته221851307075 62  0.00

82 راسب 0عشرغ%6614غ50سجاد جميل جاسم موشنه221851307076 63  0.00

80 راسب 5024563356500سجاد رياض نعيم ياسين221851307077 64  0.00

98 ناجح 505769505073447سجاد شنان شناوه صكر221851307078 65  63.86

64 راسب 0غغغغغغسجاد صادق غثيث عبد الرضا221851307079 66  0.00

70 راسب 0غغغ56غ39سجاد طعمه خشان عذاب221851307080 67  0.00

69 راسب 40500%50536419سجاد عيدان فليح ناهي221851307081 68  0.00

62 راسب 0غغغغغغسجاد مطشر عبد منهل221851307083 69  0.00

50 راسب 0غغغغغغسمير خلف حرابه ظاهر221851307084 70  0.00

89 راسب 5021565035500سيف عبد علي حسين حمادي221851307086 71  0.00

98 راسب 5551582637340سيف علي حسين شواش221851307087 72  0.00

96 ناجح 655090546561481صفاء حسين علي عويد221851307090 73  68.71

94 راسب 5667796936730عباس اركان عبد العزيز خزعل221851307093 74  0.00

81 راسب 0%2913صفر505169عباس ثجيل نايف خزي221851307094 75  0.00
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83 راسب 3227502627300عباس خالد والي بصيص221851307095 76  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس عبد الحسن كاظم حاشوش221851307096 77  0.00

99 راسب 5050905036630عباس علي حميد سلمان221851307097 78  0.00

94 ناجح 587092755472515عباس علي صبر فلول221851307098 79  73.57

50 راسب 24300%35526719عباس عوده ذياب عريبي221851307099 80  0.00

81 راسب 5028625139510عباس كاظم عبد الحسن كاظم221851307100 81  0.00

80 راسب 28330صفر502950عباس محمد شريجي محمد221851307101 82  0.00

85 ناجح 707969766965513عباس هادي نعيم ملبس221851307102 83  73.29

87 راسب 5828873650660عبد الرضا يوسف يعكوب محسن221851307103 84  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا طالب جبر مويلح221851307104 85  0.00

86 ناجح 645761505260430عدنان حميد جواد شياع221851307105 86  61.43

96 ناجح 627182505054465علء حسين عزيز جابر221851307107 87  66.43

79 راسب 0غغغ54غ%15علء حسين علي كاظم221851307108 88  0.00

88 راسب 5050500غ56غعلي احمد طعيمه جابر221851307111 89  0.00

82 ناجح 565964615058430علي احمد محمد رضا جبر221851307112 90  61.43

95 ناجح 895883747573547علي اكبر كريم طعيمه عبد الحسين221851307113 91  78.14

73 راسب 683130500%3019علي جبار زويد رزيج221851307114 92  0.00

94 راسب 5059508035500علي جبار كامل جاسم221851307115 93  0.00

55 راسب 0ثمانغاثنتان29%15%17علي حسن عجيل ملجي221851307116 94  0.00

88 ناجح 535973565957445علي حمود جاسم حمود221851307118 95  63.57

84 ناجح 625367505050416علي حميد دبي رداد221851307119 96  59.43

82 ناجح 687681687169515علي راشد غني عبد الحسن221851307120 97  73.57

76 راسب 300%5029503517علي رحيم سمير عباس221851307121 98  0.00

97 راسب 0غصفرصفر505939علي رحيم لفته عوده221851307122 99  0.00

85 راسب 5931785650720علي رزاق عبيد عباس221851307123 100  0.00

مدير المركز
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80 راسب 0غغغ50غغعلي سعيد عويز حسين221851307124 101  0.00

96 راسب 50500%50655618علي طالب يونس حذيه221851307126 102  0.00

87 راسب 5930853250500علي عبد الحسين عبد السميع عزيز221851307127 103  0.00

50 راسب 0غغغغغغعلي محسن كاظم علي221851307130 104  0.00

94 راسب 5830695759520علي محمد علي طالب جواد221851307131 105  0.00

95 ناجح 645650517155442علي منذر حسن خضوري221851307134 106  63.14

87 ناجح 518272505050442علي ناصر شريف عبد221851307135 107  63.14

75 راسب 0غغغغغغعلي هاني صادق كريم221851307136 108  0.00

76 راسب 5029505050520عمار كريم كامل شايع221851307138 109  0.00

88 راسب 5139695050560غزوان كريم كاطع جبر221851307139 110  0.00

84 ناجح 565454505058406غسان حبيب جبر طابور221851307140 111  58.00

57 راسب 0غغغغغغغسان سلم جاسم محمد221851307141 112  0.00

71 راسب 0غغغ505050غسان علي عويد لهمود221851307142 113  0.00

غ راسب 0غغغغغغغيث تركي جليل جلب221851307143 114  0.00

غ راسب 0غغغغغغفراس ناظم ياسين علي221851307145 115  0.00

78 راسب 5833615050550قاسم ناصر حسين هليل221851307146 116  0.00

68 راسب 0غغغ54غ50كاظم خفيف خليف شباط221851307147 117  0.00

70 راسب 50560غ505258كرار جميل صيوان حنظل221851307148 118  0.00

85 ناجح 595356505160414كرار حامد دوشان هاني221851307149 119  59.14

68 راسب 0غغغ50غغكرار حيدر حسين كاظم221851307150 120  0.00

74 راسب 4031605037370كرار سليم حسين بشير221851307152 121  0.00

85 راسب 6150652750570كرار شهيد عطار جعفر221851307153 122  0.00

73 راسب 5824623450500كرار شهيد لفته مطلك221851307154 123  0.00

69 ناجح 526769665061434كرار علي عبد الصاحب عبد الحسن221851307157 124  62.00

88 راسب 5640553962530كرار محمد هادي جار ا221851307159 125  0.00
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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 :6
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 35410تسع505061كرار مزهر كاظم حمد221851307160 126  0.00

78 راسب 40500سبع71%6017مجتبى علي حسين ياسر221851307161 127  0.00

79 راسب 6223723750500محسن محمد حسان زمام221851307162 128  0.00

77 راسب 5853763651620محمد باسم محمد عويد221851307165 129  0.00

67 راسب 5627642733500محمد باقر رزاق كاظم بدر221851307166 130  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد باهض سالم مجيبر221851307167 131  0.00

69 راسب 28500%50645716محمد حسن غياض عوده221851307169 132  0.00

74 راسب 5442703739500محمد حيدر غني عجيل221851307170 133  0.00

81 راسب 5067693329500محمد صالح بشاره وادي221851307172 134  0.00

غ راسب 690غغ687170محمد صالح والي هدهود221851307173 135  0.00

50 راسب 0غغغ63غغمحمد عبد الحسن كاظم عواد221851307175 136  0.00

87 ناجح 565067506350423محمد عبد الرضا عجيل كريم221851307176 137  60.43

88 ناجح 645070515076449محمد علي حسن زغير221851307178 138  64.14

72 راسب 4251503125250محمد علي كرماش نغيمش221851307179 139  0.00

67 راسب 0غغغ50غ50محمد فاضل سلمان رداد221851307180 140  0.00

71 راسب 0غغغ53غغمحمد فالح حسن وارد221851307181 141  0.00

50 راسب 0غغغغغغمحمد نزار عربي جيجان221851307182 142  0.00

50 راسب 0غغغ52غغمحمد نعيم حسين شاوي221851307183 143  0.00

81 ناجح 595082505060432محمد نعيم خشان ناهي221851307185 144  61.71

72 راسب 50380%50505719محمد ياسر عبد الحسين طارش221851307187 145  0.00

86 ناجح 626576606867484محمود سعد دنيف عاجل221851307188 146  69.14

50 راسب 0غغغغغغمرتضى جبار حسين ظاهر221851307189 147  0.00

56 راسب 0غغغغغغمرتضى حيدر بدري اسود221851307191 148  0.00

68 راسب 5054505537500مرتضى راشد غني عبد الحسن221851307192 149  0.00

77 راسب 5482753869700مسلم خليل راشد فالح221851307193 150  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 :7
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

65 ناجح 506177505050403مصطفى جعفر نجم عبد221851307194 151  57.57

81 ناجح 506072655073451مصطفى حيدر صليبي مالح221851307195 152  64.43

غ راسب 0غغغ50غ50مصطفى رسول ياسين عوده221851307196 153  0.00

74 راسب 5026602133240مصطفى شنان حاجم طينه221851307197 154  0.00

72 راسب 5052753150570مصطفى عبد الكريم جواد موسى221851307198 155  0.00

66 راسب 5028505134550مصطفى محمد رداد غياض221851307199 156  0.00

52 راسب 0غغ50غغغمنتظر احمد حسين علي221851307200 157  0.00

53 راسب 0%68313214%2817منتظر خالد خانس سرحان221851307201 158  0.00

79 راسب 0غغ6824غ50مهدي بلبول عكله عيدان221851307204 159  0.00

81 راسب 0غ52696653صفرمهند عبد الحسين سعيد جرمد221851307205 160  0.00

غ راسب 0غغغ50غغمهيمن كامل موازي عبد221851307206 161  0.00

88 راسب 5051852933600موسى عبد الكاظم علي رميض221851307207 162  0.00

63 راسب 5432543127390هادي عدنان هادي مصارع221851307209 163  0.00

83 راسب 5930815750420هيثم خليف رفيش عريان221851307210 164  0.00

89 راسب 5630805157590واثق فاهم منشد نهاط221851307211 165  0.00

88 راسب 410%14اثنتان525083وعد محمود عبد الرزاق دبي221851307212 166  0.00

67 راسب 25230غ374177يوسف علي محسن جابر221851307213 167  0.00

50 راسب 0غغغغغغيونس جمال سالم جبر221851307215 168  0.00

67 راسب 0غغغ50غ53محمد جواد كاظم خضير221851307216 169  0.00

99 ناجح 8074917973100596علي محسن علي عبود221851307217 170  85.14

93 راسب 800غغ71غ61احمد عويد جوده مزبان221851307218 171  0.00

92 ناجح 686071585060459محمد فاضل خماس ياسين221851307219 172  65.57

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 :8
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

172 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

135 37 % 21.51

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 45.16

31 

14 

47  2686 76 54 0 

5 21 31 29 28 0 

 10.64 80.77 36.05 38.16 51.85 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


