
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 الغراف للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

022رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 معيد 5658503850390احمد شهاب حميد بنيان221611022004 1  0.00

92 معيد 6978388057600حاتم كريم فهد جعين221611022024 2  0.00

92 معيد 360صفر50506350حسام عبد الرحيم شنان كسار221611022026 3  0.00

85 ناجح 625052505250401حمزة عبد الحسن مبارك عوده221611022044 4  57.29

86 ناجح 825872535153455سعد رزاق جبار رويضي221611022067 5  65.00

79 معيد 7251562751630علي كريم جهلي رويضي221611022114 6  0.00

82 ناجح 685057515050408م سعود علوان حسين221611022142 7  58.29

71 معيد 29500%50505019مصطفى عدنان جلود سهر221611022161 8  0.00

91 ناجح 506750595654427مصعب عويس لطيف سلطان221611022163 9  61.00

86 ناجح 795173587769493مهدي صالح نايف شيحان221611022167 10  70.43

83 ناجح 705061536076453نايف حسن كايم ناصر221611022170 11  64.71

87 معيد 8990800صفر66صفراحمد جليل صعيوج عايد221741022001 12  0.00

76 ناجح 537265505769442احمد راجي عاجل رشيد221741022002 13  63.14

63 معيد 58638975740صفراحمد علي كاظم علي221741022003 14  0.00

68 معيد 31360م342420احمد عوده مرار خير ا221741022004 15  0.00

83 معيد 31500مصفر4055احمد فهد شعلن كاظم221741022005 16  0.00

93 ناجح 7475809410088604احمد يحيى حسين يعكوب221741022006 17  86.29

م معيد 0ممممممازهر جبر حسن عليوي221741022007 18  0.00

95 ناجح 697692927983586ازهر عدنان كاظم دحام221741022008 19  83.71

89 معيد 0ممم553450اشرف ناصر زايد علي221741022009 20  0.00

82 معيد 0صفر50مصفر56صفراكرم خير ا كاظم فهد221741022010 21  0.00

87 معيد 330م56535724انور جبر حسن عليوي221741022011 22  0.00

86 معيد 0صفرممصفرصفرصفرتركي مجبل حمود عذاب221741022012 23  0.00

79 معيد 0ممممممجعفر كاظم محيبس عجيمي221741022013 24  0.00

92 معيد 0صفر9298م9497جعفر م علي فالح221741022014 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 500صفر31صفر6742حسن حميد مزيعل تركي221741022016 26  0.00

83 ناجح 696872706768497حسن علي كاطع سفيح221741022018 27  71.00

م معيد 0م%14ممممحسن مجيد مطشر شرت221741022019 28  0.00

87 معيد 6150683856740حسين جواد كاظم عواد221741022020 29  0.00

70 معيد 5740523835340حسين سعيد دايخ زياد221741022021 30  0.00

65 معيد 0%13%3717ست2739حسين علي ياسين جبار221741022022 31  0.00

84 ناجح 775074707378506حمزه كاظم ميس محسن221741022026 32  72.29

81 معيد 5350644040670حيدر علي قاسم بندر221741022028 33  0.00

79 ناجح 736790939796595حيدر ياسر علوان حنظل221741022029 34  85.00

87 معيد 940ممم9298ذياب م ذياب لفلوف221741022030 35  0.00

86 معيد 5951505636770رائد حسين فرهود ايدع221741022031 36  0.00

62 معيد 0مممصفر5033رشيد م حسين كنبر221741022032 37  0.00

88 معيد 660مصفر6972مسجاد عكله صالح علي221741022034 38  0.00

88 معيد 75730م82م73سجاد وليد م عبد الرضا221741022035 39  0.00

67 معيد 5050502021400سيف سعيد علي نجم221741022036 40  0.00

95 ناجح 837091808395597شاكر ناهي رواد ابدع221741022037 41  85.29

م معيد 0ممممممصابر خالد سمير كريم221741022038 42  0.00

78 معيد 31330صفر505137صادق جليل كاظم طاهر221741022039 43  0.00

68 معيد 4037265756560صادق فليح حسن عفريت221741022041 44  0.00

83 ناجح 819098889083613ضرغام سلمان عجاج دحام221741022042 45  87.57

88 معيد 0م50صفر6672صفرعادل خلف عطب عبد علي221741022043 46  0.00

81 معيد 590م66566021عامر كامل عبيد خليف221741022044 47  0.00

78 معيد 0صفر%12صفرصفر28معباس حسين علوان حنضل221741022045 48  0.00

85 معيد 50640م563440عباس حسين فليح عيسى221741022046 49  0.00

78 معيد 2739610صفرصفر68عباس سعود ربيع مزيعل221741022047 50  0.00
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86 معيد 0م8791صفر91معباس عكله صالح علي221741022048 51  0.00

86 معيد 81780صفر6582صفرعباس علي وحيد عبد الحسن221741022049 52  0.00

86 ناجح 775989868784568عباس فرحان عبد منشد221741022050 53  81.14

90 معيد 0صفر8491م7761عباس م علي فالح221741022051 54  0.00

81 معيد 8367720صفر75صفرعبد الحسين كريم محسن خلوي221741022053 55  0.00

87 ناجح 645074507255452عبد الرضا عجيل عبد الرضا حمود221741022056 56  64.57

م معيد 0ممممممعبد الصمد رشيد جميل حمد221741022057 57  0.00

63 معيد 202026250%5018عبد الكريم رزاق عبد ناصر221741022058 58  0.00

81 معيد 570م60م%17معبد ا محسن جابر هوف221741022059 59  0.00

65 معيد 50540صفر502741عدنان خير ا غالب شمس221741022060 60  0.00

89 معيد 0صفر58م65مصفرعدوان احمد خريوع صالح221741022061 61  0.00

73 معيد 420مم332520عزيز ثجيل مزيد مطير221741022062 62  0.00

83 معيد 0م55م52صفر64عقيل خالد خلف فزاع221741022063 63  0.00

73 معيد 0ممممصفر50علء زايد خليف سالم221741022065 64  0.00

م معيد 0%14سبعخمسصفر%18صفرعلء كاظم ساجت رزن221741022066 65  0.00

63 معيد 31340م502832علي رشاد ثامر محسن221741022068 66  0.00

97 ناجح 9597949910098680علي عبد الجليل خزعل شذر221741022069 67  97.14

68 معيد 412835510م55علي عماد كاظم حسين221741022070 68  0.00

م معيد 0ممممممعلي كاظم مطر جبر221741022071 69  0.00

83 معيد 0ممممم52غانم تعبان كوكز كزار221741022072 70  0.00

83 معيد 6139546969530غسان جيجان دحام صاحي221741022073 71  0.00

87 معيد 690مم636355فائز فيصل احمد ايدع221741022074 72  0.00

50 معيد 350%13صفر502228قيس صباح فرهود ايدع221741022075 73  0.00

88 معيد 0صفر9196م8073كرار احمد علي فالح221741022076 74  0.00

91 معيد 810مم636172كرار كاظم خزعل زغير221741022077 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

68 معيد 500صفر55صفر5040مؤمل سلمان حنين بنوش221741022079 76  0.00

81 معيد 0صفرم62صفر5051مازن سلمان عكش جالوغ221741022080 77  0.00

63 معيد 0ممممم50متعب فالح كوكز كزار221741022082 78  0.00

82 معيد 0صفرم62م6450م رحمن ياسر خضر221741022083 79  0.00

59 معيد 0ممصفرم34مم رزاق حمود حسن221741022084 80  0.00

82 ناجح 705781707178509م رياض كامل ثجيل221741022086 81  72.71

79 معيد 35400صفر56صفر54م قاسم حسن عبود221741022087 82  0.00

80 معيد 0صفر6641796886م كناص سمير عيلن221741022088 83  0.00

85 ناجح 505172736364458مرتضى احمد عثمان جابر221741022090 84  65.43

75 معيد 6453730صفرخمس%13مصطفى حليم محسن خلوي221741022093 85  0.00

89 معيد 9578880صفرمممصطفى خير ا ابراهيم عبد221741022095 86  0.00

77 معيد 0صفر505850مممقتدى ساجد ابراهيم عبد221741022097 87  0.00

87 معيد 0ممممصفرصفرمنتظر ناصر عيسى محسن221741022098 88  0.00

66 معيد 0صفر3838م22صفرنايف رياض كاظم نايف221741022099 89  0.00

82 ناجح 866088888692582هاشم غازي نعيم عبد221741022100 90  83.14

78 معيد 500صفرصفرصفر5054هاني عبد الحسين ماشي صيوان221741022101 91  0.00

81 ناجح 807099698884571وائل بسام حبيب عجيمي221741022102 92  81.57

95 معيد 0صفر7272888285وليد منصور حسين راهي221741022103 93  0.00

95 معيد 84870م756994ياسر نايف صالح دغش221741022104 94  0.00

66 معيد 0صفرصفر25%392914يحيى علي اسماعيل سبتي221741022105 95  0.00

83 معيد 580صفر58556850يعقوب سامي عامر يوسف221741022106 96  0.00

81 معيد 50610صفرصفرم53يوسف حسن جاسم خصيم221741022107 97  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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المشاركون

97 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 76 21 % 21.65

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

80 

80 

 75.34

73 

55 

72  6860 63 70 0 

43 39 35 40 44 0 

 59.72 57.35 58.33 63.49 62.86 0.00
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