
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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

60 معيد 5352235057500احمد جباري حسين ظاهر221611003004 1  0.00

92 ناجح 696780516576500حسن حسين علي ناصر221611003062 2  71.43

78 معيد 780مسبع608259حسين سالم خضير م221611003076 3  0.00

58 معيد 5950435064520حيدر فليح حسين رويح221611003118 4  0.00

93 ناجح 645550506050422م غانم خلوف ناصر221611003306 5  60.29

83 معيد 819489920صفرصفرمصطفى احمد جواد كاظم221611003324 6  0.00

76 معيد 5550325050410مصطفى ظافر داخل علوان221611003334 7  0.00

82 ناجح 565950525057406منتظر م عبد ا جبار221611003345 8  58.00

87 معيد 0صفر74866865صفرأحمد حكيم ناصر جابر221741003001 9  0.00

92 ناجح 725051505058423احمد بشير شنان ميس221741003003 10  60.43

84 معيد 0صفر4070م7062احمد راضي حسن زغير221741003004 11  0.00

91 معيد 8191770م9194احمد سمير عبد العالي عوده221741003005 12  0.00

87 معيد 0صفرصفرصفر7360صفراحمد صادق محسن موسى221741003006 13  0.00

87 معيد 810%16صفرم5973احمد عباس حسين يوسف221741003007 14  0.00

84 معيد 0صفر7285م%7514احمد عبد الباري خلف هاشم221741003008 15  0.00

88 معيد 798187790صفر72احمد فوزي خيون عجيل221741003010 16  0.00

96 ناجح 829991829588633احمد مظلوم هادي بندر221741003011 17  90.43

85 معيد 5042253336230احمد يعقوب يوسف ابراهيم221741003012 18  0.00

80 ناجح 735263778056481ارشد حسن برغش عنيد221741003013 19  68.71

90 معيد 0صفر858093صفر69ازهر هداد م غفله221741003014 20  0.00

80 معيد 0صفر4253747182اسامه ازهر ناجي نزال221741003015 21  0.00

64 معيد 0ممممصفر52اشرف كريم جاسم م221741003016 22  0.00

73 معيد 706368210م66اشرف نزار عباس شهاب221741003017 23  0.00

85 ناجح 879394789387617الحسن محسن عبد الحسين رعد221741003018 24  88.14

85 ناجح 838672789066560المقداد عبد الحسين عبد الرضا اعوج221741003020 25  80.00

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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

97 معيد 72750م9070مانور حبيب معيدي مرزوك221741003021 26  0.00

86 معيد 780صفر59246072اياد جبار جواد كاظم221741003022 27  0.00

88 ناجح 656764847869515جاسم م جبار رائد221741003024 28  73.57

م معيد 0ممممم30حسام م مهدي جبار حسن221741003025 29  0.00

88 معيد 73750%16م6331حسن احمد عبد زوير221741003026 30  0.00

73 معيد 0صفر778776م68حسن حيدر محسن عبد221741003027 31  0.00

76 معيد 0صفر86صفر779261حسن شلش م خليوي221741003028 32  0.00

63 معيد 0صفر5072مصفر50حسن عباس خلف شغيدل221741003029 33  0.00

89 ناجح 675450506562437حسن عباس فيصل عبود221741003030 34  62.43

90 معيد 0صفر9590م7790حسن علي عباس غافل221741003031 35  0.00

84 معيد 0صفر6869716182حسن كاظم جاسم سلطان221741003032 36  0.00

82 معيد 0%19صفر78م5575حسين جلل فاخر خيون221741003033 37  0.00

77 معيد 5789770صفرصفر65حسين جمال طعمه حسن221741003034 38  0.00

71 معيد 82690م715080حسين رحيم حسين صبر221741003035 39  0.00

م معيد 0مم96م7193حسين سامي عبد الكاظم لفلوف221741003036 40  0.00

83 ناجح 695474928483539حسين عبد المير مطرود لفته221741003037 41  77.00

66 معيد 5240530م57محسين عبد الكريم عليوي حنون221741003038 42  0.00

76 معيد 7571570صفر6772حسين علي حسين عبد221741003039 43  0.00

67 معيد 290م26م5255حسين علي كاظم م221741003040 44  0.00

83 معيد 0صفر78صفر697363حسين فاضل هاشم سلمان221741003041 45  0.00

93 معيد 0م7574757986حسين مالك محسن عصواد221741003043 46  0.00

91 ناجح 999999100100100688حسين م علي خليف221741003044 47  98.29

90 ناجح 778369597176525حسين موسى كاظم هليل221741003045 48  75.00

86 ناجح 736672508175503حسين هيثم حمود عبد221741003046 49  71.86

84 ناجح 787792719089581حيدر جبار عبد جساب221741003047 50  83.00

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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 605064606653437حيدر حسن شريف حريز221741003048 51  62.43

83 معيد 880م73688451حيدر ظاهر حبيب عوده221741003049 52  0.00

89 معيد 660صفر42م8680حيدر عبد الكاظم نعيم ناصر221741003050 53  0.00

81 معيد 0صفرصفرمعشرممحيدر كيطان عبد فهد221741003051 54  0.00

76 معيد 0صفر4058م4050حيدر م هادي علي221741003052 55  0.00

74 معيد 0صفرصفرثلث502766حيدر يعقوب يوسف ابراهيم221741003053 56  0.00

72 معيد 7584580ثلثم61ذياب سرحان نعيم حسين221741003055 57  0.00

75 معيد 0م3372م52صفررائد قاسم عبد الصاحب محينه221741003056 58  0.00

79 معيد 0صفرصفراثنتانصفر2830رسول كيطان عبد فهد221741003057 59  0.00

صفر معيد 920مممممرسول نوري حميد جبر221741003058 60  0.00

88 معيد 0م9394%8212مزين العابدين باسم طعمه حسين221741003060 61  0.00

88 معيد 0مصفر65مممسجاد سهيل عبود عاصي221741003065 62  0.00

78 معيد 606274640م59سجاد صالح رسن عليوي221741003066 63  0.00

82 ناجح 767581768286558سجاد صبار كاطع عبد الحسين221741003067 64  79.71

78 معيد 7784660مصفر75سجاد عبد الكاظم سحيب جاسم221741003068 65  0.00

80 معيد 0صفر7492م7779سجاد علي جعفر نعمه221741003069 66  0.00

73 معيد 600صفرم505050سجاد علي حسين عداي221741003070 67  0.00

95 معيد 7671680مصفر65سجاد فلح حسن معن221741003071 68  0.00

84 معيد 530اثنتان61655937سجاد نجم عبد ا حسين221741003072 69  0.00

94 معيد 96100991000مصفرسلم م هاشم رؤوف221741003073 70  0.00

80 ناجح 628386677071519سليمان عادل حسين عبيد221741003074 71  74.14

م معيد 0ممممممسيف عدنان زياد مناحي221741003075 72  0.00

87 ناجح 648279759284563سيف يونس عطيه غياض221741003076 73  80.43

صفر معيد 0ممصفرمم92صادق لزم عبد الرضا جايد221741003077 74  0.00

85 معيد 8785790م7887ضرغام حيدر خريش عبيد221741003078 75  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 :4
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 40420م35م51ضرغام عادل طعمه خضر221741003079 76  0.00

77 معيد 89830م819888عباس جواد كاظم متاني221741003081 77  0.00

68 معيد 0م6275766883عباس حسين عبد جساب221741003082 78  0.00

87 معيد 0مم72مممعباس حميد عطيه غانم221741003083 79  0.00

80 ناجح 678380758278545عباس رحيم م سعدون221741003084 80  77.86

86 معيد 1000م829310087عباس سعيد ضهد جبير221741003085 81  0.00

75 معيد 74810م677276عباس شهيد بشير جابر221741003086 82  0.00

87 ناجح 706181808183543عباس صبار واوي لعيوس221741003087 83  77.57

86 ناجح 546485657185510عباس طاهر هاشم ابراهيم221741003088 84  72.86

90 معيد 6471730م6173عباس عبد الكريم داخل جبر221741003089 85  0.00

90 معيد 6383780اثنتان6372عباس علي دويج رويضي221741003090 86  0.00

96 ناجح 9188981009797667عباس علي لطيف خضير221741003091 87  95.29

85 معيد 0صفر5050573853عباس م عباس علي221741003092 88  0.00

93 معيد 0مممصفر73معباس هلل عبود عاصي221741003093 89  0.00

93 معيد 0م87100مممعبد الغفار ستار جبار علي221741003095 90  0.00

صفر معيد 98941000عشر9699عبد ا حمود خليوي شلش221741003096 91  0.00

74 معيد 0م5029382529عبد ا فالح مهدي عبد الرضا221741003097 92  0.00

88 ناجح 697072757967520عبد ا قحطان عدنان مزهر221741003098 93  74.29

84 معيد 0م99797987معبد ا م جابر هلل221741003099 94  0.00

88 معيد 84770صفرصفرم80عقيل جابر تركي عناد221741003100 95  0.00

94 ناجح 859099909993650علي احمد عبد الجليل علي221741003101 96  92.86

86 ناجح 698161697979524علي اكبر فاضل كاظم ياسر221741003102 97  74.86

84 معيد 0صفر3950صفر5159علي الكرار رزاق عبد الحسن سباهي221741003103 98  0.00

67 معيد 0%16صفر50م31معلي امجد شهاب خضير221741003104 99  0.00

84 معيد 7491750م6986علي حسين حمد عطيه221741003105 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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

86 معيد 57570صفر546671علي حميد شاكر م221741003106 101  0.00

صفر معيد 7787670ممصفرعلي راضي حسن زغير221741003107 102  0.00

83 معيد 0صفر8370مصفرصفرعلي رياض انتيش عليوي221741003108 103  0.00

94 معيد 0م7997878989علي ستار بجاي كاظم221741003109 104  0.00

83 معيد 6252560صفر5037علي سعيد بجاي شايع221741003110 105  0.00

78 معيد 240صفر68صفرصفر56علي صلح فرحان حسن221741003111 106  0.00

89 معيد 790م92%428117علي عباس توله شاهين221741003112 107  0.00

84 معيد 3656597074500علي عبد المير شنيشل لزم221741003113 108  0.00

88 ناجح 906381768983570علي عبد الساده شريف مراد221741003114 109  81.43

84 ناجح 615969617468476علي عبد الوهاب هاشم ربيح221741003115 110  68.00

92 معيد 0مممصفر99معلي عمار لفته درويش221741003117 111  0.00

89 معيد 0صفرممصفرم58علي فاضل م عبد ا221741003118 112  0.00

92 معيد 9193810تسع7980علي لعيبي كاظم جباره221741003120 113  0.00

82 معيد 5055393054270علي ماجد جابر موسى221741003121 114  0.00

صفر معيد 0مممصفر35%13علي م محمود راضي221741003124 115  0.00

93 معيد 8197820م8675علي م نزيل سلمان221741003125 116  0.00

م معيد 0ممممممعلي ناصر سلمان حسين221741003126 117  0.00

76 معيد 0صفر7654م7255علي هادي عبد الحسين شيال221741003127 118  0.00

70 معيد 5372640م5059عمر شعلن عثمان ذرب221741003128 119  0.00

91 معيد 0صفر968290ممعون عبد الجليل درويش حسين221741003129 120  0.00

84 معيد 0م7086727386عيسى فاخر حسن حافظ221741003130 121  0.00

91 معيد 0صفر99صفر9494صفرغزوان صابي علي نجم221741003131 122  0.00

88 معيد 768070780م60كاظم جواد كاظم متاني221741003133 123  0.00

74 معيد 0صفر5050صفر6469كرار رعد صاحب عبد الحسن221741003136 124  0.00

86 معيد 0ممممصفر83كرار عبد شراد جبر221741003138 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

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 0صفر77صفرم8069كرار م عبد الساده م221741003139 126  0.00

95 معيد 0صفرصفر82م8190كرار ناظم ثجيل ضيدان221741003140 127  0.00

خمس معيد 0صفر95100م8699كرار يوسف عبد الحسين رعد221741003141 128  0.00

95 ناجح 979799959998680ليث عزيز مزعل زغير221741003142 129  97.14

م معيد 0مممممممؤمل كاظم خلف جبر221741003144 130  0.00

91 معيد 0م9699100م89مؤمل م صبر عبيد221741003145 131  0.00

90 معيد 0%9812صفر9582ممؤمل نزار عباس شهاب221741003146 132  0.00

92 ناجح 565469667550462م احمد كامل سالم221741003148 133  66.00

95 ناجح 828788869578611م اسماعيل حسين سعدون221741003149 134  87.29

85 معيد 949288810م76م تقي احمد راضي شهاب221741003150 135  0.00

79 معيد 790م5061ممم جواد كاظم عبد ا221741003152 136  0.00

93 معيد 8294950مم92م حسين علوان حمود221741003153 137  0.00

م معيد 0ممممممم حسين عمران جبار صبر221741003154 138  0.00

87 معيد 7187890مصفر78م حسين كاظم زيد محيي221741003155 139  0.00

86 معيد 0م81صفرمم%12م خضر معتوق حميدي221741003159 140  0.00

84 معيد 0صفرصفر63مصفرصفرم رزاق زغير بجاي221741003160 141  0.00

78 معيد 5050295051500م سالم عبد علي ياسين221741003162 142  0.00

94 معيد 7484820صفرمصفرم ستار صبري محيسن221741003163 143  0.00

92 معيد 0م6876507192م صادق صلح مهدي ثجيل221741003164 144  0.00

88 معيد 0م8391947897م عبد ا مزبان صيهود221741003165 145  0.00

92 ناجح 777368899494587م قاسم عبيد عريان221741003168 146  83.86

صفر معيد 7570750مصفر65م مهدي عبد الرزاق فليح حسن221741003170 147  0.00

69 معيد 72650مم5850م ناهض عنيد عبد221741003171 148  0.00

90 معيد 72720مصفر8594م نعيم رويح حبيب221741003172 149  0.00

93 ناجح 9486100809994646مخلص كتاب دايش نعمه221741003173 150  92.29
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رقم الصفحة :7
ذي قار

العدادية المركزية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

003رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0م21مممممرتضى غازي عبد خلف221741003176 151  0.00

79 معيد 360صفر40384032مسلم جبار جواد كاظم221741003177 152  0.00

91 ناجح 828788989092628مصطفى شريف عويد كبر221741003178 153  89.71

94 ناجح 8694971009891660مصطفى شهاب حسين ناصر221741003179 154  94.29

93 ناجح 9794969599100674مصطفى عبد الرزاق ورد حسين221741003180 155  96.29

89 معيد 0ممصفرصفر74ممصطفى عبد شعيبث حمود221741003181 156  0.00

85 معيد 5372720صفر81صفرمصطفى غانم نايش جلب221741003182 157  0.00

93 معيد 0م8696887890مصطفى ناجي زغير عبد العالي221741003183 158  0.00

صفر معيد 0ممممم22مقتدى حمود عطشان خشوم221741003185 159  0.00

73 معيد 0خمسواحدصفر422421منتظر كاظم عبد الحسين داغر221741003186 160  0.00

92 معيد 0صفر8583797583مهند احمد عبد مطلك221741003188 161  0.00

80 معيد 0صفر76صفرم51صفرميثم علء شهيد عبد الجليل221741003190 162  0.00

78 معيد 5250522550500يوسف سلمان عبد الحسين مشيعل221741003192 163  0.00

صفر معيد 0م50صفر607756يوسف صالح خليوي شلش221741003193 164  0.00

صفر معيد 0مممممميوسف فتاح سعدون دهش221741003194 165  0.00

المشاركون

165 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 129 36 % 21.82

 92.72

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

151 

140 

 83.70

135 

113 

126  106133 134 124 0 

101 76 102 112 82 0 

 80.16 71.70 76.69 83.58 66.13 0.00
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