
 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً       

  56رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

 السٌاحٌة / إدارة المؤسسات /طابككلٌة العلوم اسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 4الى ق  0ارضً / ق                                                                          

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808موباٌل المعاون :                             الفرع    : األحٌائً    

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  هاشم خضٌر هاشم ابا ذر 929140101110 0

  خضٌر ٌاس خضٌر إبراهٌم 929140101119 9

  ابراهٌم حسن عادل إبراهٌم 929140101118 8
  اسماعٌل عبد الٌمه دمحم إبراهٌم 929140101114 4

  كرٌم حسٌن دمحم بو الفضلا 929140101116 6

  مشكور امٌر تكلٌف احمد 929140101115 5

  جمعه محسن حسن احمد 929140101112 2

  رٌاض جواد عبٌداحمد  929140101110 0

  محسن ظاهر عباس احمد 929140101112 2

  حسٌن دعٌم عبد الهادي احمد 929140101101 01

  سلمان حربً علً احمد 929140101100 00

  هبصٌل علٌوي غانم احمد 929140101109 09

  محسن عباس فالح احمد 929140101108 08

  جوده حسن مالن احمد 929140101104 04

  هندي كاظم دمحمجواد احمد 929140101106 06

  محً عبد الرضا دمحم احمد 929140101105 05

  صباح حسون ناصر احمد 929140101102 02

  حمزه كرٌم هٌثم احمد 929140101100 00

  لطٌفا رزاق احمد اكرم 929140101102 02

  غدٌر جابر احمد امٌر 929140101190 91

  كرٌم دمحم جاسم امٌر 929140101199 90

  دمحم علٌوي حسن امٌر 929140101198 99

  عبود األمٌرعبد  حٌدر امٌر 929140101194 98

  علً عباس عاٌد امٌر 929140101196 94
  كاظم عبد عون غانم امٌر 929140101195 96

  

 مهند فاضل جواد                                                                                       

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                     

 

 

 



 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً 

  56رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

 كلٌة العلوم السٌاحٌة / إدارة المؤسسات /طابكاسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 4الى ق  0ارضً / ق                                                                          

  12288416111و      12000000890االعدادي                               موباٌل المدٌر :   المرحلة :

 12019501094و    12019518808الفرع    : األحٌائً                               موباٌل المعاون :  

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  عدنان نارحم رٌاضأٌوب  929140101192 95

  جعفر عبد العزٌز حامد بالر 929140101190 92

  حداوي جابر محمود بالل 929140101192 90
  راضً كرٌم عمٌل جعفر 929140101181 92

  كرٌم دمحم عمٌل جعفر 929140101180 81

  حسٌن ازهر هادي عبد علً  929140101189 80

  حسٌن علً جاسم حسن 929140101188 89

  مكً بالر سلٌم حسن 929140101184 88

  جعاز جعفر صادق حسن 929140101186 84

  عوده عبد الٌمه عبد األمٌر حسن 929140101185 86

  بكتاش بالر عبد الرزاق حسن 929140101182 85

  هاشم حسٌن دمحمرضا حسن 929140101180 82

  حمودي عوده دمحمعلً حسن 929140101182 80

  فاضل عرٌبً هادي حسن 929140101141 82

  كاظم جواد سجاد حسنٌن 929140101140 41

  جواد دمحم علً حسنٌن 929140101149 40

  عطٌه جواد دمحم حسنٌن 929140101148 49

  حسٌن عبد الكاظم باسم حسٌن 929140101144 48

  دمحم سعٌد فاضل حٌدر حسٌن 929140101146 44

  ظاهر هادي حٌدر حسٌن 929140101145 46

  بالر حسن زكً حسٌن 929140101142 45

  نعمه سلمان سعد حسٌن 929140101140 42

  عاشور صبري سعٌد حسٌن 929140101142 40

  منكاش تعٌب عدنان حسٌن 929140101161 42
  عبد الساده حسن عمٌل حسٌن 929140101160 61

 

 

 

 

 مهند فاضل جواد                                                                                       

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                      



 9191-9102فً االمتحانات العامة للعام الدراسً  الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران

  56رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

 كلٌة العلوم السٌاحٌة / إدارة المؤسسات /طابكاسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 4الى ق  0ارضً / ق                                                                          

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808الفرع    : األحٌائً                               موباٌل المعاون :  

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  مهدي عبد الرضا عمٌل حسٌن 929140101169 60

  عبد االمٌر عبٌس عالء حسٌن 929140101168 69

  شهٌد صالح علً حسٌن 929140101164 68
  حسٌن محمود علً حسٌن 929140101166 64

  عباس كرٌم فاضل حسٌن 929140101165 66

  رباط لاسم حسن حسٌن 929140101162 65

  دمحمرضا حامد ماجد حسٌن 929140101160 62

  حبٌب ظاهر حمٌد حٌدر 929140101162 60

  عبٌد عبد الكاظم علً حٌدر 929140101151 62

  موسى حبٌب لٌس حٌدر 929140101150 51

  اسماعٌل عبد الٌمه دمحم حٌدر 929140101159 50

  عبد الحسٌن فاضل مشتاق حٌدر 929140101158 59

  حسن وفً مٌثم حٌدر 929140101154 58

  نجم ٌحٌى نصر حٌدر 929140101156 54

  عبد الكرٌم مجٌد سعد خالد 929140101155 56

  حرٌجه عٌسى خضٌر ذو الفمار 929140101152 55

  هادي دمحم سامً الفمار ذو 929140101150 52

  حربً عبد الصاحب فارس رٌسان 929140101152 50

  زٌد خالد هادي عٌسى  929140101121 52

  زٌد عبد العظٌم دمحم زباله  929140101120 21

20 920240101184 
 حسن عبد الباسط دمحم علً صندل 

 محاوالت 
 الرٌاضٌات والكٌمٌاء

 

 

 

 مهند فاضل جواد                                                                                       

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                     

 

 

 

 



 9191-9102لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن 

  55رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

  كلٌة التربٌة / علوم الصرفة / الرٌاضٌاتاسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 6الى ق  0طابك ارضً / ق                                                                       

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808اٌل المعاون :  الفرع    : األحٌائً                               موب

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  عٌدان فاهم رضً زٌن العابدٌن 929140101129 0

  حسن فلٌح حمٌد ستار 929140101128 9

  عواد حاكم احمد سجاد 929140101124 8

  حسن رحٌم حسٌن سجاد 929140101126 4

  كرٌم عبد الحسن عادل سجاد 929140101125 6

  جبار عباس علً سجاد 929140101120 5

  حسٌن عبد الرزاق بالر بكتاش  929140101122 2

  رشٌد عبد الحسٌن بلسم ضرغام 929140101101 0

  عبد الهادي فٌصل عدي ضرغام 929140101100 2

  طالب نعمه فاضل طالب 929140101108 01

  مٌري كاظم احمد عباس 929140101104 00

  علً نعمه جاسم عباس 929140101106 09

  حنون عبد الساده شعالن عباس 929140101105 08

  عزٌز دمحم عدي عباس 929140101102 04

  طالب عباس عمٌل عباس 929140101100 06
  وادي حسٌن علً عباس 929140101102 05

  عوده حسٌن فاضل عباس 929140101121 02

  طالب نعمه فاضل عباس 929140101120 00

  مزاحم شجاع دمحم عباس 929140101129 02

   رحٌم  جلٌل المثنى الجلٌل عبد 929140101128 91

  نصٌف لاسم رافد عبد الرحمن 929140101124 90

  جواد فاضل علً عبد الرحمن 929140101126 99

  غانم عزٌز كاظم عبد العزٌز 929140101125 98

  طٌحطٌححبٌب  جعفر عبد هللا 929140101122 94

  غاوي حسٌن حٌدر عبد هللا 929140101120 96

  عناد منغر طاهر عالء 929140101122 95

  علً احمد عبٌس مزهر  929140101011 92

  علً الهادي حسٌن حمزه هادي  929140101019 90

  علً الهادي كرٌم عبد الزهره غالً  929140101018 92

  علً جلٌل عبد المحسن إبراهٌم  929140101014 81

 

 مهند فاضل جواد                                                                                        

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                     



 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً 

  55رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

  الصرفة / الرٌاضٌات كلٌة التربٌة / علوماسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 6الى ق  0طابك ارضً / ق                                                                       

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808موباٌل المعاون :                    الفرع    : األحٌائً             

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  علً حبٌب طالب عباس  929140101016 80

  علً حسون مزعل عباس  929140101015 89

  علً حسٌن عبود هاشم  929140101012 88

  علً حسٌن نجم عبٌد  929140101010 84

  علً حٌدر خلٌل إبراهٌم  929140101012 86

  علً حٌدر عبد مردان  929140101001 85

  علً خالد صدام راحان  929140101000 82

  علً خضٌر كاظم جٌاد  929140101009 80

  علً رشٌد حمٌد رشٌد  929140101008 82

  علً سعد حسٌن سلمان  929140101006 41

 

 

 

 

 

 

 

 مهند فاضل جواد                                                                                       

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 9191-9102شتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لال

   25رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

   الفٌزٌاء/ العلوم الصرفه    كلٌة اسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 4ق  و 8/ ق  0طابك                                                                       

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808لمعاون :  موباٌل ا                               األحٌائًالفرع    : 

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  علً سلٌم داهون دمحم  929140101005 0

  علً طاهر عوده راضً  929140101002 9

  علً عباس عطٌه حسٌن  929140101000 8

  علً عبد األمٌر دمحم عناد  929140101002 4

  علً عبد الوهاب حمٌد جاسم  929140101091 6

  علً لاسم عبد الحسن زناد  929140101090 5

  علً لاسم عبد الزهره كاظم  929140101099 2

  علً لاسم دمحم حسن علوان  929140101094 0

  علً دمحم كاظم رشٌد  929140101096 2

  علً مكً كاظم عبد  929140101095 01

  علً مكً مطرود غضب  929140101092 00

  علً مهدي صالح عباس  929140101090 09

  علً ناظم زباله فرهود  929140101092 08

  فراس مازن رزاق ٌاسر  929140101081 04

  فضل سلمان عٌسى جعفر  929140101080 06
  فمار سعدون حسن هاشم  929140101089 05

  كاظم حسن فاضل عبد األمٌر  929140101084 02

  كاظم فٌصل عباس حمود  929140101086 00

  كرار حٌدر جبار دمحم  929140101085 02

  كرار حٌدر علً صالح  929140101082 91

  كرار رضا عطٌه دمحم  929140101080 90

  كرار عذاب عبد الحسٌن هادي  929140101082 99

  كرار علً عبد عون علً  929140101041 98

  كرار مالن عمران كاظم  929140101040 94

  علً حسن جواد كاظم  929140101049 96

  لٌث باسم فاضل عباس  929140101048 95

  لٌث عمٌل حسٌن كوكز  929140101044 92

  مجتبى تكلٌف عبد هللا علوان  929140101046 90

  مجتبى عبٌس داخل إبراهٌم  929140101045 92

  دمحم إسماعٌل إبراهٌم عبدهللا  929140101042 81

                                                                                     

        فاضل جوادمهند                                                                                           



 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً 

   25رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

   الفٌزٌاء/ العلوم الصرفه    كلٌة اسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 4ق  و 8/ ق  0طابك                                                                       

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808موباٌل المعاون :                                 األحٌائًالفرع    : 

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  دمحم امٌن عبدهللا حسن  929140101040 80

  دمحم ثابت انعٌم جواد  929140101042 89

  دمحم ثامر مهدي صالح  929140101061 88

  دمحم جابر هاشم ثامر  929140101060 84

  دمحم حسن عبد األمٌر حسٌن  929140101069 86

  دمحم حسٌن حمزه هادي  929140101068 85

  دمحم حٌدر إبراهٌم مجٌد  929140101064 82

  دمحم حٌدر عطٌه حسٌن  929140101066 80

  دمحم رافد لاسم نصٌف  929140101065 82

  دمحم رافع كاظم علوان  929140101062 41

  دمحم رضا مجٌد عبد الهادي  929140101060 40

  دمحم سالم صافً جوحً  929140101062 49

  دمحم سعٌد هادي كاظم  929140101051 48

  دمحم صالح الدٌن جمال احمد  929140101050 44

  دمحم طالب وساف كرٌم  929140101059 46
  دمحم عباس جواد عبد األمٌر  929140101058 45

  دمحم عباس دمحم بخٌت  929140101054 42

  دمحم عبد الجواد كاظم عباس  929140101056 40

  دمحم عبد الخالك كاظم حسٌن  929140101055 42

  دمحم عبد الرحٌم حمزه علً  929140101052 61

 

 

 

 

 

 

 مهند فاضل جواد                                                                                       

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                     

 



 

 9191-9102ن فً االمتحانات العامة للعام الدراسً الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشترا

  22رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

   الجغرافٌة /  اإلنسانٌة كلٌة التربٌة / اسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 00ق  و 5طابك ارضً / ق                                                                       

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808ٌل المعاون :  موبا                               األحٌائًالفرع    : 

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  دمحم عبد الرحٌم عبد الجواد عبد الكاظم  929140101050 0

  دمحم عبد الزهره شهٌد علً  929140101052 9

  دمحم عبد الهادي اوحٌد مهدي  929140101021 8

  دمحم علً شهٌد عبد الحسن  929140101029 4

  دمحم علً عبد الرضا خضٌر  929140101028 6

  دمحم علً عبود حمٌد  929140101024 5

  دمحم علً كاظم دمحم  929140101026 2

  دمحم علً لفته زباله  929140101025 0

  دمحم فؤاد فاضل ٌاسر  929140101022 2

  دمحم كاظم توفٌك صبار  929140101020 01

  دمحم كامل جبار وادي  929140101022 00

  دمحم ماجد عبد العالً حٌدور  929140101001 09
  دمحم مهدي جهاد حمزه  929140101009 08

  دمحم مهدي عباس كاظم  929140101004 04

  دمحم ناصر لفته مشاري  929140101006 06

  دمحم هادي دمحم راضً  929140101005 05

  محمود صادق لفته ٌاسٌن  929140101002 02

  مختار اٌاد هادي صالح  929140101000 00

  مخلد علً خوام عبد هللا  929140101002 02

  مرتضى اكرم صاحب هاشم  929140101021 91

  مرتضى نعمه عباس حسٌن  929140101020 90

  مسلم عمٌل عالوي حسٌن  929140101029 99

  مصطفى احمد كرٌم رشٌد  929140101028 98

  مصطفى احمد نجف حسانً  929140101024 94

  مصطفى جواد كاظم عبد العباس  929140101025 96

  مصطفى رافد لاسم نصٌف  929140101022 95

  مصطفى رافد دمحم صالح  929140101020 92

  مصطفى رغدان أنور عبد المنعم  929140101022 90

  مصطفى رغٌد احمد مرتضى  929140101911 92

  مصطفى صباح فاضل حسٌن  929140101910 81

 

 مهند فاضل جواد                                                                                   



 9191-9102الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً 

  22رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

    الجغرافٌة/  اإلنسانٌة  العلوم كلٌة التربٌة /اسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

   ) فرٌحة ( 92ق  الى 91طابك ارضً / ق                                                                       

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808موباٌل المعاون :                                 األحٌائًالفرع    : 

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  مصطفى عبد الجلٌل حسٌن مظلوم  929140101919 80

  مصطفى عبد الحمزه مراد دمحم  929140101918 89

  مصطفى عدي عزٌز جسام  929140101914 88

  مصطفى كاظم حسن ناصر  929140101916 84

  مصطفى ناجح هادي جاسور  929140101915 86

  مصطفى وسام مجٌد صاحب  929140101912 85

  ممتدر عبد الحسن علوان عبود  929140101910 82

  ممتدى حٌدر حاكم هادي  929140101912 80

  ممتدى مٌري جاسم دمحم  929140101901 82

  منتظر حسن علً كاطع  929140101900 41

  منتظر عامر عبود ناصر  929140101909 40

  منتظر علً عبٌد عبد علً  929140101908 49

  منتظر مالن عمران كاظم  929140101904 48

  مهٌمن ضٌاء جابر خنٌاب  929140101906 44

  نعمه حامد نعمه رشٌد  929140101905 46
  نور الدٌن صباح حواس هادي  929140101902 45

  هاشم منصور دمحم رضا  929140101900 42

  ٌاسر سالم حبٌب تٌموز  929140101902 40

  ٌاسر سمٌر مشكور هاشم  929140101991 42

  ٌحٌى جاسم دمحم جواد  929140101990 61

  علً حسٌن علً سعد  929140101999 60

 

 

 مهند فاضل جواد                                                                                       

 مدٌر اعدادٌة الهندٌة                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

 9191-9102لالشتران فً االمتحانات العامة للعام الدراسً الموائم الخطٌة الخاصة بالطلبة المؤهلٌن 

  6رلم المركز االمتحانً :                إعدادٌة الهندٌة للبنٌنأسم المدرسة األصلٌة : 

 المحاسبة  / اإلدارة وااللتصاد كلٌة اسم المركز االمتحانً :              01رمز المدرسة :      

  (  فرنسً)  ) فرٌحة ( 4ق  الى 0ق الجانب االٌمن                                                                 

  12288416111و      12000000890المرحلة : االعدادي                               موباٌل المدٌر :  

 12019501094و    12019518808موباٌل المعاون :                                 األحٌائًالفرع    : 

 

 المالحظات  اسم الطالب  الرلم االمتحانً  ت

  سجاد عباس حمزه مجٌد 020214242222 0

  ضٌغم عصام طارق صاحب 020214242280 9

 

 

 

 

 

 

 

 مهند فاضل جواد                                                                    

 مدٌر المدرســــــــة                                                                   


