
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

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

98 معيد 0صفر7050635951حسين ماجد عباس عودة221611001072 1  0.00

83 ناجح 625565506277454صلح حسن علي حسين221611001111 2  64.86

84 معيد 5730505350560صلح شجر ردام حمود221611001112 3  0.00

95 ناجح 555067796671483علي حسن طلب فيصل221611001141 4  69.00

86 معيد 5858523465670م مازن خزعل نجم221611001226 5  0.00

94 ناجح 525250687850444مرتضى سعد داخل حسين221611001232 6  63.43

95 ناجح 798479638980569احمد جميل عبد الكاظم ناصر221741001001 7  81.29

91 معيد 0صفر8599788093احمد حسين جاسم م221741001002 8  0.00

76 معيد 0صفر39م52صفر75احمد صباح حسن سلمان221741001004 9  0.00

89 ناجح 878880757683578احمد طاهر حسين سلمان221741001005 10  82.57

98 معيد 81910مم8986احمد علي شهد مطلك221741001006 11  0.00

98 ناجح 8694959210099664احمد عمار سمير عبد الحسن221741001007 12  94.86

73 معيد 50400%50765016احمد كريم دمدوم مزعل221741001009 13  0.00

عشر معيد 730أربع77م6037احمد لطيف حياوي كعيد221741001010 14  0.00

70 معيد 290ممصفرمماحمد محسن عبود عبد ا221741001011 15  0.00

99 معيد 0مممصفرمماحمد ياسين مطر هاشم221741001013 16  0.00

89 ناجح 636881717586533اسماعيل خليل ابراهيم عبد الوهاب221741001015 17  76.14

78 معيد 0تسع5466صفر7468امين عبد المير محسن جياد221741001017 18  0.00

90 معيد 0صفر798384م82ايمن طه علي عبد الحسين221741001019 19  0.00

92 معيد 830صفر7888صفر82ايمن يونس موسى حسين221741001020 20  0.00

م معيد 0مممممصفرجعفر حيدر حمد جبر221741001023 21  0.00

98 ناجح 848792849782624حسام كريم خواف عبد221741001024 22  89.14

92 معيد 8580920صفر92صفرحسن حيدر حسن حبيب221741001025 23  0.00

94 معيد 0صفر88م789690حسن علي كاظم عنيد221741001026 24  0.00

77 معيد 560صفر5439صفر56حسن عوده م عباس221741001027 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 575061580ممحسن قاسم ذهب محيبس221741001029 26  0.00

76 معيد 500ممصفر6182حسن كريم حميد م221741001031 27  0.00

83 معيد 656868700صفر50حسن م مطرود منشد221741001032 28  0.00

86 معيد 853842720م69حسن وحيد جري عذاب221741001034 29  0.00

84 معيد 50500%13م5866حسنين ربيع ذياب سهر221741001035 30  0.00

84 ناجح 656251505070432حسين اياد عباس طارش221741001036 31  61.71

90 معيد 590م68875965حسين داخل عطشان جاسم221741001037 32  0.00

98 معيد 695256710صفر80حسين صباح سعدون ناصر221741001038 33  0.00

95 ناجح 789784959382624حسين عادل شكاحي كريم221741001039 34  89.14

98 معيد 0م100صفر9699100حسين قاسم حمد جاسم221741001041 35  0.00

90 معيد 0م6561735970حسين مؤيد خضير حسين221741001042 36  0.00

98 معيد 980م9496100100حسين منذر عبد الرضا علي221741001044 37  0.00

94 معيد 84720صفر687472حيدر احمد عبد الحسين طليب221741001045 38  0.00

99 معيد 0معشر81صفرممحيدر اياد راضي كشيش221741001046 39  0.00

98 معيد 0م7575صفر6582حيدر ريحان جهاد مهلهل221741001047 40  0.00

96 معيد 0م5776م7561حيدر شدهان نصار جوار221741001048 41  0.00

صفر معيد 0صفر7881775165حيدر نعيم عبد وكير221741001051 42  0.00

90 ناجح 706286728286548زين العابدين مزهر وهين مهلهل221741001057 43  78.29

95 معيد 0م6277576672سجاد اياد نعيم حمد221741001059 44  0.00

95 معيد 6186950م73مسجاد داخل مهدي وثيج221741001060 45  0.00

99 معيد 849494920ممسعد عبد الرضا شناوه علوان221741001064 46  0.00

95 معيد 907481810صفرصفرسعد كامل رغال كزار221741001065 47  0.00

97 ناجح 838886879585621سلمان علي مرزوك عطشان221741001066 48  88.71

82 معيد 0صفرم56م6066شاكر ساهر عثمان هاشم221741001067 49  0.00

79 معيد 0م5155صفر5053عابر علي تعيب مجلي221741001069 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 786182669569545عباس صباح خضر طوين221741001071 51  77.86

70 معيد 6050365070500عباس عماد صباح عبد الحسين221741001072 52  0.00

83 معيد 82720صفر80اثنتان76عبد الرحمن حسين مسير كايم221741001073 53  0.00

98 ناجح 919797999890670عبد الكريم فهد خضر عبد221741001074 54  95.71

91 معيد 0مم64565028عبد ا حسن دخيل فشيخ221741001075 55  0.00

86 ناجح 878791809087608عبد ا طارق جعفر عبد الحسين221741001076 56  86.86

82 ناجح 575866618678488عبد ا عوده ناصر اعبيد221741001077 57  69.71

87 معيد 5162760صفرم60علء عوده جاسم احمد221741001078 58  0.00

90 معيد 10094930صفر8589علي الكبر صادق محسن حمود221741001079 59  0.00

78 ناجح 547174595881475علي حاظر خشف ناتي221741001081 60  67.86

75 معيد 6450202037360علي حسين كاظم جاحد221741001082 61  0.00

88 معيد 6672633376600علي رحيم محيبس علي221741001084 62  0.00

94 معيد 7169630صفر79صفرعلي رضا يوسف راضي221741001085 63  0.00

92 معيد 0م8288م8883علي سعد مسير زاير221741001087 64  0.00

81 ناجح 798675699087567علي عادل عبد الرزاق بندر221741001091 65  81.00

91 ناجح 686978978073556علي عبد المير كمر عبد221741001092 66  79.43

98 معيد 0صفر949089م90علي عطشان عمران فرحان221741001093 67  0.00

90 معيد 910م898474معلي عقيل محسن مهدي221741001094 68  0.00

64 معيد 0ممممصفرمعلي عماد مصطفى علي221741001095 69  0.00

92 ناجح 838584888479595علي كاظم جبار ضايف221741001096 70  85.00

81 معيد 0صفر7771صفر74صفرعلي نسيم رزاق فزاع221741001099 71  0.00

83 معيد 0صفر42صفرصفر6654علي نعيم هندي شلخ221741001100 72  0.00

88 معيد 220م%65505017غسان عبيد علوان الهيمد221741001103 73  0.00

صفر معيد 0صفرمصفرصفرصفرصفرفضل حسين علي زري221741001104 74  0.00

96 ناجح 888589888797630فهد جابر عبد ا جلود221741001105 75  90.00

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 :4
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 0صفر808987م83كرار حيدر عكله ثجيل221741001107 76  0.00

93 معيد 0م9296صفر90صفركرار حيدر عناد علي221741001108 77  0.00

93 ناجح 869496939796655كرار خليل ابراهيم رحومي221741001109 78  93.57

90 معيد 657378770صفر58مؤمل حسين مزهر كاظم221741001110 79  0.00

81 معيد 4161540صفر6270مؤمل خلف عبد علي221741001111 80  0.00

79 معيد 5850412525290مؤمل رعد نايف شكاحي221741001112 81  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرمجتبى اسعد عبد شايع221741001114 82  0.00

69 معيد 0صفرصفرصفرممثلثمجتبى سعد فرهود مطر221741001115 83  0.00

93 ناجح 909094959891651م باقر امين حميد منصور221741001116 84  93.00

87 معيد 0مصفرصفرصفرصفر67م حسام الدين صاحب فالح221741001118 85  0.00

88 ناجح 718377908258549م حميد عطيه مايع221741001119 86  78.43

99 معيد 0م9397م92مم حيدر خضر عبد221741001120 87  0.00

89 ناجح 778278777592570م حيدر كاطع ضاحي221741001121 88  81.43

88 معيد 0صفر503966صفر62م رياض عطيه غازي221741001123 89  0.00

82 معيد 650م64675532م عباس اسماعيل عيسى221741001125 90  0.00

92 معيد 600مم59م64م عباس حسن يوسف221741001126 91  0.00

65 معيد 500صفر5039ممم عبد العباس منشد جبر221741001127 92  0.00

97 ناجح 949997989899682م عبد الكريم م ثلب221741001128 93  97.43

95 معيد 94709087820صفرم علء عبد الحسين موسى221741001129 94  0.00

93 معيد 0صفر80صفر807964م علي شنجار عوده221741001131 95  0.00

94 معيد 0م755874م82م علي صحن كريم221741001132 96  0.00

94 معيد 78690صفر696777م علي طالب جابر سعيد221741001133 97  0.00

69 معيد 0صفر56صفر33م53م علي عبد ناصر221741001134 98  0.00

م معيد 88680م659279م علي قصي صالح فنجان221741001135 99  0.00

م معيد 0ممممصفرمم فهد خضر عبد221741001136 100  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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الول الدور

المعدل

الحيائي

94 معيد 980مم9491مم ماجد بريسم شجير221741001137 101  0.00

92 ناجح 779380818679588م ماجد حسين مكطوف221741001138 102  84.00

82 معيد 620مصفر616063محمود شاكر عبد الزهره دبيس221741001139 103  0.00

97 معيد 0صفر7983م74ممخلد غانم سلمان نايف221741001140 104  0.00

91 معيد 5150510صفر6576مرتضى حميد عبد الرضا عباس221741001141 105  0.00

م معيد 0مممممممرتضى عجيل جمعه خلف221741001142 106  0.00

94 ناجح 789067837589576مرتضى مزهر وهين مهلهل221741001144 107  82.29

61 معيد 0م%16%50525911مصطفى حميد عبد الهادي عبد الرضا221741001145 108  0.00

96 معيد 96949895930صفرمصطفى طارق م ابراهيم221741001146 109  0.00

94 ناجح 716469555676485مصطفى عامر طالب حسين221741001147 110  69.29

80 معيد 5650533837620مصطفى كريم عبد الحسن عبد النبي221741001149 111  0.00

86 ناجح 797176656371511مصطفى مهدي رزيج جابر221741001150 112  73.00

69 معيد 250مثمان533750مصطفى هادي م ثلب221741001151 113  0.00

94 ناجح 827969555381513مقتدى عمار عبد سوادي221741001152 114  73.29

75 معيد 0صفرصفرصفر8851صفرمنتظر خضير عباس مهدي221741001153 115  0.00

98 ناجح 869399899694655منتظر سمير داود سلمان221741001154 116  93.57

89 معيد 5941510م6260منتظر عبد القادر جهاد مهلهل221741001155 117  0.00

م معيد 0مممممممنتظر م كاظم عبد221741001156 118  0.00

86 ناجح 807983768983576موسى كريم عبد ا جعفر221741001157 119  82.29

97 معيد 0ممم838776ولء جاسم عبد الرضا نذير221741001158 120  0.00

المشاركون

120 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 87 33 % 27.50

 96.33

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

109 

105 

 87.88

99 

87 

96  9899 93 93 0 

80 75 70 76 68 0 

 83.33 76.53 70.71 81.72 73.12 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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2017/2016
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


