
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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 667850635073464حسام احمد محسن حريب221611002058 1  66.29

95 ناجح 806461756373511حسين علي طاهر بغية221611002088 2  73.00

77 ناجح 745050515657415زين العابدين هادي صبار ناهي221611002118 3  59.29

100 ناجح 878191859693633سجاد كاظم شياع كزار221611002132 4  90.43

78 معيد 7650685031540سيف علي عبد الحسين حسين221611002140 5  0.00

89 ناجح 915281828891574مرتضى عماد داود سلمان221611002265 6  82.00

98 معيد 0مممصفرصفر87أمير ابراهيم سلمان شايع221741002001 7  0.00

85 معيد 0صفرصفر67صفرم75أيمن احمد طه ياسين221741002002 8  0.00

90 معيد 780مم66ممابراهيم خليل ابراهيم محسن221741002003 9  0.00

90 ناجح 859277929183610احمد حاتم عاتي ضهد221741002004 10  87.14

94 معيد 879694920صفر85احمد خير ا عبد جبار221741002005 11  0.00

74 معيد 6058583839640احمد ضياء جبار كاظم221741002006 12  0.00

93 ناجح 929483978789635احمد عبد الرزاق لفته شهد221741002007 13  90.71

97 معيد 91780صفر799187احمد عبد ا مطرود هزاع221741002008 14  0.00

96 معيد 67760صفر75م87احمد عبد الواحد صكبان دراج221741002009 15  0.00

91 ناجح 858099937277597احمد علي صبار محيل221741002010 16  85.29

88 معيد 64645452730ماحمد عماد جبار عليوي221741002011 17  0.00

97 ناجح 95999910098100688احمد فرحان محيسن مري221741002012 18  98.29

91 معيد 0م5672صفر7289احمد قحطان عدنان عبد221741002013 19  0.00

سبع معيد 820مم70صفر76احمد ماجد كريم م221741002014 20  0.00

20 معيد 0مممماثنتان23احمد م جواد كاظم عويد221741002015 21  0.00

93 ناجح 858681898895617احمد م خضير عبود221741002016 22  88.14

81 معيد 6952580م50ماحمد مراد نعمة عبد221741002017 23  0.00

90 ناجح 749076636782542احمد مسلم عبد الحسين ناصر221741002018 24  77.43

94 معيد 890م84صفرصفر74احمد مهدي جراد دايج221741002019 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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 0م8279م8376احمد مهدي هاشم حسن221741002020 26  0.00

98 ناجح 9595100979891674احمد نشات عبد الستار عيسى221741002021 27  96.29

م معيد 89978691930ماركان كامل حسن صكبان221741002022 28  0.00

88 ناجح 825084885983534اسد علي نجم بدير221741002023 29  76.29

89 معيد 0صفر7977308992الحسن حيدر كريوش عبد ا221741002024 30  0.00

95 ناجح 849090929490635الحسين باسم عبد الحميد طارش221741002025 31  90.71

77 معيد 0م5762603331الحسين علي مسلم رزاق221741002026 32  0.00

90 معيد 860مصفر768875العباس عادل منصور عباس221741002027 33  0.00

84 معيد 720صفر56صفر7081امير علي عبد المير فهد221741002028 34  0.00

88 ناجح 828995938182610جعفر حيدر مزعل دخيل221741002029 35  87.14

82 ناجح 8697969010094645حسام عقيل هاشم عبد221741002030 36  92.14

96 معيد 750م929264محسن حمد كريم عبد العالي221741002031 37  0.00

91 معيد 0صفرممم86محسن خلف عنبر عبيد221741002032 38  0.00

83 ناجح 809292698592593حسن صباح ضيدان عوده221741002033 39  84.71

91 ناجح 929697999789661حسن عبد الرحمن عبد الرزاق تقي221741002035 40  94.43

94 معيد 0صفر69صفر919786حسن علء محسن عليوي221741002036 41  0.00

م معيد 0ممممممحسن عويد ظاهر فالح221741002037 42  0.00

92 ناجح 899798999997671حسن هادي كدر حجيج221741002038 43  95.86

85 معيد 9992830صفر7689حسن يحيى عبد الكريم حسين221741002039 44  0.00

85 معيد 9188980صفر93محسين احمد جواد كاظم221741002040 45  0.00

85 معيد 0صفر849791اثنتان80حسين امين كاظم نجم221741002041 46  0.00

93 معيد 0صفرم82899276حسين باسم كريم عبد الحسن221741002042 47  0.00

م معيد 0ممممممحسين جواد كاظم رهيش221741002043 48  0.00

87 معيد 890م839099محسين حازم جبر خلف221741002044 49  0.00

83 معيد 0م67545858محسين حبيب عبد الرضا صباح221741002045 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 الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 0صفر88929475محسين حكمت كاظم طعيمه221741002046 51  0.00

91 ناجح 85911009998100664حسين سلمان علي عبود221741002047 52  94.86

صفر معيد 0واحد5242م73صفرحسين شهيد محسن ناصر221741002048 53  0.00

89 معيد 90850صفر858896حسين صادق عزيز م221741002049 54  0.00

81 معيد 32220%50725018حسين طالب ثويني لعيبي221741002052 55  0.00

88 ناجح 878991979894644حسين طالب خيون نحود221741002053 56  92.00

90 معيد 820م79816785حسين عباس عبد حمود221741002054 57  0.00

خمس معيد 290م90م8390حسين علي حسين صالح221741002055 58  0.00

86 ناجح 8895999410090652حسين قصي صعيصع كزار221741002058 59  93.14

76 معيد 8481710صفر7372حسين مطر حسن حمد221741002060 60  0.00

م معيد 0ممممممحسين هادي صبار ناهي221741002061 61  0.00

85 معيد 66750صفر817785حمزة م صبيح نوري221741002062 62  0.00

92 ناجح 718383637477543حيدر جعفر جمعه م221741002063 63  77.57

74 معيد 0صفر4024مم50حيدر حسين محيبس ايدع221741002064 64  0.00

87 معيد 0صفر9181صفر8093حيدر خالد كاظم م221741002065 65  0.00

م معيد 0م9397م9598حيدر سلم م خلف221741002067 66  0.00

93 معيد 856871650صفر76حيدر عبد الخضر عطيه عويش221741002068 67  0.00

م معيد 10098940صفرم91حيدر عبد الشهيد هندي بطاي221741002069 68  0.00

88 معيد 0%17م50صفر5566حيدر علء جبار عبد221741002071 69  0.00

88 معيد 53650صفرمم58ذو الفقار مدلول غانم ناصر221741002072 70  0.00

93 ناجح 95971001009698679زين العابدين صالح عبد المهدي راضي221741002074 71  97.00

م معيد 900م76936877سامي عبد الحسين نعمه عبد الحسن221741002075 72  0.00

97 ناجح 869992919188644سجاد احمد علي حسين221741002077 73  92.00

95 ناجح 91989682689479624سجاد حسن علوان خلف221741002078 74  89.14

95 ناجح 849379898694620سجاد حكمت رمضان فوزان221741002079 75  88.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 818874738687584سجاد حمزه سعد بلجي221741002080 76  83.43

88 معيد 0م6789818272سجاد حميد حسن حسين221741002081 77  0.00

91 ناجح 909590928792637سجاد ذاكر ا عبد الستار عبد الكريم221741002082 78  91.00

90 معيد 0صفر7489م78مسجاد سعيد عبد ا كوماني221741002083 79  0.00

81 معيد 58680صفر5237مسجاد علي غانم خلوف221741002085 80  0.00

86 معيد 0صفر929691مصفرسجاد علي مجيد علي221741002086 81  0.00

96 ناجح 839699999598666سجاد لطيف ثامر حسين221741002087 82  95.14

97 معيد 83870صفرم8090سجاد نبيل غازي جازع221741002088 83  0.00

92 ناجح 747080848577562سلم جبر واشي حسين221741002089 84  80.29

91 معيد 550صفر64م58مسلم حسان ثابت مخور221741002090 85  0.00

89 ناجح 899890849681627سلوان قاسم جاسم دخيل221741002091 86  89.57

96 معيد 630م64صفرصفر71سيف الدين حسام كاطع كنهور221741002092 87  0.00

86 معيد 9296880مصفر84سيف الدين سعد عبد الغني صالح221741002093 88  0.00

94 ناجح 879596979598662سيف الدين عبد الرحمن عوده عبيد221741002094 89  94.57

صفر معيد 0صفر9584مم75صادق حسن جابر عبد221741002095 90  0.00

صفر معيد 0صفر100صفر7696100صالح احمد صالح مهدي221741002097 91  0.00

93 ناجح 868397919079619طارق صلح نوري جودة221741002098 92  88.43

94 ناجح 938293848894628طه عبد العباس عبد الكريم خلف221741002099 93  89.71

89 معيد 5973900صفر8585عباس سميع جلب منسي221741002100 94  0.00

99 ناجح 989610010099100692عباس عزيز مجيد امين221741002101 95  98.86

90 معيد 6853630صفرصفر68عدنان شاكر عريبي صيهود221741002103 96  0.00

99 معيد 949999710م9493عز الدين جلل عبد الصاحب حسين221741002104 97  0.00

91 معيد 0ممممم67عقيل حميد دخيل حسين221741002105 98  0.00

91 معيد 57560صفر6777معلي احسان عبد المهدي خلف221741002106 99  0.00

91 معيد 500مصفر858483علي جاسم سعيد عواد221741002107 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 8995100969799671علي جميل ساهي عجيل221741002110 101  95.86

م معيد 0ممصفرصفرممعلي حسين جبار فليح221741002111 102  0.00

94 معيد 520صفرصفر82958390علي حسين عبد المهدي راضي221741002112 103  0.00

90 معيد 870سبعصفر768477علي حكمت ياسين جاسم221741002113 104  0.00

82 معيد 750م59889069علي حيدر ظاهر موسى221741002114 105  0.00

95 معيد 968983890م81علي حيدر هادي عبد ا221741002115 106  0.00

م معيد 0مصفر7078م68علي راجي م نعاس221741002116 107  0.00

صفر معيد 0مممصفرممعلي راضي مهدي عبد221741002117 108  0.00

96 ناجح 878797989399657علي رحيم تعبان طليع221741002118 109  93.86

م معيد 0ممممممعلي سمير عبد الرضا حماس221741002119 110  0.00

94 معيد 0صفرصفر918985صفرعلي عامر نعمه علي221741002120 111  0.00

97 معيد 6850505942500علي عبد الحسن جواد م221741002121 112  0.00

96 معيد 100930صفر949799علي عبد الحسن م دبس221741002122 113  0.00

92 معيد 100100990صفر9499علي عبد الحسين بعرور علي221741002123 114  0.00

95 ناجح 839899928984640علي عبد الكاظم جبر فرهود221741002126 115  91.43

صفر معيد 808695900م84علي فاضل علي راهي221741002127 116  0.00

87 معيد 0صفر6353م75صفرعلي قاسم عبد ا صيوان221741002128 117  0.00

82 معيد 590م50%676411علي كاظم زعيبل حاجم221741002129 118  0.00

صفر معيد 100100980م9597علي كاظم فاضل موسى221741002130 119  0.00

صفر معيد 0مصفرمم77معلي لفي شناوه داحي221741002131 120  0.00

83 معيد 64210م646465علي محسن عاجل حسين221741002132 121  0.00

90 معيد 6662650م6180علي م والي جبر221741002133 122  0.00

83 معيد 960م90م7994علي هيثم صكبان ناصر221741002134 123  0.00

50 معيد 0مواحد6464ممعمار قاسم منهل جبر221741002136 124  0.00

صفر معيد 0صفر89999693100فرقان عبد العظيم ضايف معيجل221741002138 125  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 :6
ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0صفرصفر63778064قاسم نايف جابر مزعل221741002139 126  0.00

89 معيد 0صفر877584م82كاظم علوان نعيم عبيد221741002140 127  0.00

97 معيد 85210مم9690مكرار احمد عبد الهادي حسين221741002141 128  0.00

م معيد 9490870م7875كرار ربيح عبد الحسن شمخي221741002144 129  0.00

88 معيد 0م869177م77كرار عبد المير هندي بطاي221741002145 130  0.00

94 ناجح 829074818384588كرار علي عبد المهدي خلف221741002146 131  84.00

93 ناجح 697083937879565كرار عوده كاظم نصار221741002147 132  80.71

96 ناجح 969499899994667كرار قاسم كاظم عبد221741002148 133  95.29

89 معيد 0م8076صفر7690مؤمل حسين غازي مسعد221741002149 134  0.00

م معيد 0مممممممؤمل صفاء عبد المهدي حسين221741002150 135  0.00

م معيد 210%3218%12مممؤمل ظافر ياسر عزيز221741002151 136  0.00

88 معيد 97910صفر92م76مؤمل م خميس صبيح221741002152 137  0.00

86 معيد 0م6960مم69مؤمل ياسين حسن جليل221741002153 138  0.00

92 معيد 0صفر83صفر787886م احمد صادق مهدي221741002154 139  0.00

م معيد 0صفر9298969596م احمد عبد الرضا حماس221741002155 140  0.00

98 معيد 0صفرم7382م90م باقر احمد عبد داخل221741002156 141  0.00

96 ناجح 878673958694617م تقي حيدر رزاق حسن221741002157 142  88.14

95 معيد 900م90919887م جاسم عبد كحيط221741002158 143  0.00

97 ناجح 979894989297673م جاسم م عبد الحسين221741002159 144  96.14

97 ناجح 909197889493650م حسين حيدر طاهر يعقوب221741002160 145  92.86

98 ناجح 9499979910093680م حسين كاظم علي221741002161 146  97.14

95 ناجح 849589888388622م حمزه سعد بلجي221741002162 147  88.86

91 ناجح 848492819585612م داود سالم جبر221741002163 148  87.43

87 معيد 0مم85909389م رضا عبد علي عزيز جايد221741002164 149  0.00

97 معيد 93100980م9997م سلمان فليح طاهر221741002165 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :7
ذي قار

اعدادية الجمهورية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

002رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 949397989891662م صادق غني عبد ا شناوه221741002166 151  94.57

81 معيد 0صفر525669صفر73م صالح عبد الهادي جبر221741002167 152  0.00

86 ناجح 86961009910093660م عقيل حسن سلمان221741002168 153  94.29

93 ناجح 838395989691639م علء كاظم طارش221741002169 154  91.29

88 ناجح 758569796862526م علي حسين جوده221741002170 155  75.14

95 معيد 0صفر9490989988م علي مزعل عكاب221741002171 156  0.00

96 معيد 0صفر9795م9494م فرقد صالح هادي221741002172 157  0.00

81 معيد 5777515035500مرتضى احمد محيل عناد221741002174 158  0.00

م معيد 0صفر9197929994مرتضى عباس علي غانم221741002176 159  0.00

92 معيد 600صفرم796271مصطفى ريحان عبد مطشر221741002178 160  0.00

م معيد 8695860م8790مصطفى عبد ا حسن درويش221741002181 161  0.00

97 معيد 0صفرصفر74م77%15مصطفى علي عبد شعيبث221741002182 162  0.00

93 معيد 0عشر9080صفر8393مصطفى هيثم م محسن221741002184 163  0.00

91 ناجح 819658766887557معتز اسعد حميد ساير221741002185 164  79.57

95 معيد 0م7688817985مقتدى ساجد حميد غدير221741002186 165  0.00

93 ناجح 677364655759478مقتدى عبد الحق عبد الرزاق طاهر221741002187 166  68.29

95 معيد 9081740م89ممنتظر كاظم سعيد سراج221741002189 167  0.00

87 معيد 770م70707563منتظر مبارك صالح ماضي221741002190 168  0.00

87 ناجح 705168516050437مهند خليل حامي غانم221741002191 169  62.43

94 معيد 0مممم78مميثم حسين طه شياع221741002192 170  0.00

93 ناجح 719672715283538نور الدين حميد كاظم جعفر221741002193 171  76.86

94 معيد 50810صفر845385نور الدين رحيم سمير عبد221741002194 172  0.00

96 ناجح 899998959888663ياسر احمد صالح مهدي221741002195 173  94.71

96 ناجح 898989848477608يحيى قاسم عطيه يوسف221741002197 174  86.86

85 ناجح 8191919510099642يعقوب عمار ياسر حسين221741002198 175  91.71

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني
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المشاركون

175 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 116 59 % 33.71

 92.81

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

153 

142 

 95.77

142 

136 

143  135152 136 144 4 

132 112 129 116 110 3 

 92.31 82.96 84.87 85.29 76.39 75.00
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