
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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 775291948597586احمد طعيمه بدر سريح221741098003 1  83.71

87 راسب 9587850غ69غاركان دفار جدوع خلف221741098007 2  0.00

86 ناجح 617450505661438باقر حاتم هادي حامد221741098010 3  62.57

67 راسب 0غغغغغ50تحسين بشير حمزه حنش221741098011 4  0.00

95 راسب 7873780غ89غحسن علي الحوم حافظ221741098015 5  0.00

86 راسب 0غ67غ81صفر74حسن علي عبد مريان221741098016 6  0.00

92 راسب 0غغغ85صفر84حسن علي غالي مطر221741098017 7  0.00

86 ناجح 576259506651431حسن نصير سالم ناصر221741098018 8  61.57

84 راسب 0غ82غغ60غحسين جابر حجاره ظفير221741098019 9  0.00

92 راسب 0غ85غ91غ67حسين علي خضير حمود221741098020 10  0.00

غ راسب 0غ92غغغ84حسين علي خليل م221741098021 11  0.00

غ راسب 500غ51غ58غحسين كريم رحم راضي221741098022 12  0.00

83 ناجح 799678849694610حسين هداب عويز كعيد221741098023 13  87.14

95 راسب 7893325166500حمزه ضيف ا عكيلي ناهي221741098024 14  0.00

92 راسب 0غ95غ836285حيدر صابر سموم مهون221741098026 15  0.00

91 ناجح 909398869491643حيدر عدنان عبد الرزاق مزعل221741098027 16  91.86

غ راسب 991001000غ88غذو الفقار جلل ياسر حسن221741098029 17  0.00

83 راسب 7271367569530رسول ياسر حسين راشد221741098030 18  0.00

85 راسب 505961590غ55رياض علي مرداو ناصر221741098031 19  0.00

93 راسب 0غ95898792غزين العابدين م صخي جوده221741098032 20  0.00

93 راسب 7682313550820سبطين منذر بلسم طراد221741098033 21  0.00

90 ناجح 899683938898637سجاد امجد حامد رسول221741098034 22  91.00

87 راسب 0غ97غ749284سجاد هاني بلكوت داود221741098036 23  0.00

59 راسب 0غ50غغغ53سرمد لطيف سلمان عاتي221741098037 24  0.00

82 ناجح 656450596650436سيف كريم ناصر علي221741098038 25  62.29

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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 0صفر85صفرصفر9176صادق ريسان عبد الحسن حنون221741098039 26  0.00

75 راسب 0غغ72غغ51صفاء رسمي كحار حسوني221741098040 27  0.00

غ راسب 0غغغغغغضياء حبيب ناصر شاتي221741098041 28  0.00

93 ناجح 818654517774516عباس سامي راضي طاهر221741098046 29  73.71

91 راسب 500غ50غ6275عباس مالك ثجيل غالي221741098047 30  0.00

82 راسب 0غ50غغغ60علء غالب عبد موسى221741098049 31  0.00

97 راسب 0غ8566672129علء فالح سفاح شمخي221741098050 32  0.00

89 راسب 0صفر7873749084علي حاتم عيدان نعيمه221741098051 33  0.00

91 راسب 9292850غغغعلي سلمان عكله راشد221741098056 34  0.00

83 راسب 0غغغغغغعلي عبد المحسن فارس هادي221741098057 35  0.00

83 راسب 0غ8793غ85غعلي فليح حيدر كاظم221741098059 36  0.00

90 راسب 760غ72غ83غعلي قاسم عبد ا طعيمه221741098060 37  0.00

89 ناجح 9384989998100661علي ماجد راهي لفته221741098061 38  94.43

90 راسب 0غ7073غ62غعلي محسن جابر كندوح221741098062 39  0.00

94 راسب 0غغ85819688علي مهدي كامل فليح221741098063 40  0.00

83 راسب 520غغغغغعلي هادي رهيف عليوي221741098064 41  0.00

88 راسب 8484780غ6869عماد جبر سلمان شنوه221741098065 42  0.00

90 راسب 0غ7587919597عمار نعيم صاحي حسين221741098067 43  0.00

87 ناجح 577565505650440عون فليح حسن هدابي221741098068 44  62.86

90 راسب 6983750صفر6574فارس طاهر كطب فنطيل221741098069 45  0.00

91 ناجح 747179507585525فاضل حميد فيصل ذرب221741098070 46  75.00

91 ناجح 799691929591635كرار حسن غالي مطر221741098071 47  90.71

80 راسب 0غ64غ74غ60كرار رحيم م ادريس221741098073 48  0.00

80 راسب 0غ5054صفر5039كرار علوان هادي ياسين221741098075 49  0.00

92 ناجح 709358688681548لطيف كاظم هادي عبد علي221741098078 50  78.29

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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 778981807097583ليث واثق كاظم جويد221741098079 51  83.29

89 راسب 0غغغغغغمؤمل عماد كامل عويز221741098080 52  0.00

92 ناجح 8395899991100649مجتبى خليل جليل م221741098082 53  92.71

92 راسب 65500غ645055م الباقر م شعلن مشرف221741098085 54  0.00

79 راسب 0غ70غ655150م جميل كامل عبد الحسن221741098088 55  0.00

71 راسب 0غغغغ6054م حسن حسين خضير221741098089 56  0.00

90 راسب 82730غ79غ77م حميد صالح ساهي221741098090 57  0.00

91 راسب 0غ93صفر798670م ستار جواد لفته221741098091 58  0.00

100 ناجح 89989810010098683م سعد ابراهيم صالح221741098092 59  97.57

93 راسب 60640صفر656652م سلمان داود علي221741098093 60  0.00

93 راسب 0صفر919610094100م صادق كاظم مرهج221741098094 61  0.00

88 راسب 0غ7361غغغم علي يونس حميد221741098096 62  0.00

96 ناجح 939593918996653م عماد صادق موسى221741098097 63  93.29

100 ناجح 94969895100100683م مهدي خالد طليفح زغير221741098098 64  97.57

93 ناجح 859981878390618مصطفى ابراهيم موازي بدر221741098100 65  88.29

92 ناجح 889378889095624مصطفى احمد شاكر كاظم221741098101 66  89.14

94 راسب 969010097700غمصطفى حسن وادي سفاح221741098102 67  0.00

94 ناجح 808782859291611مصطفى حسين حواس شاتي221741098103 68  87.29

99 ناجح 9699959995100683مصطفى علي عبد الحسين موسى221741098104 69  97.57

85 راسب 23250صفر665242مقتدى احمد دحام رحم221741098105 70  0.00

غ راسب 0غ93غ85غ85منتظر مهدي عجزان كمر221741098106 71  0.00

80 راسب 0غغغغغ57مهدي حميد علي دفار221741098107 72  0.00

غ راسب 8796810غ5464نور الحسين هاني بلكوت داود221741098108 73  0.00

89 ناجح 556355826280486وائل لفته حسين لفته221741098110 74  69.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

74 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

51 23 % 31.08

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 100.00

10 

10 

12  2215 11 21 0 

9 15 9 9 17 0 

 75.00 68.18 60.00 81.82 80.95 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


