
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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 706650505251429ضرغام منعثر كريم سوادي221511031083 1  61.29

93 معيد 6635625051530سالم دنيف زغير نعيمه221611031074 2  0.00

76 معيد 6350574251500ستار مطشر كريم سوادي221611031075 3  0.00

90 ناجح 777176508770521سلم عكاب عبد ا عذافه221611031084 4  74.43

89 معيد 0م6052265059علي حسين مفتن صالح221611031115 5  0.00

94 ناجح 728552515161466علي طالب عويد عبد221611031120 6  66.57

90 معيد 0مصفر846371ماحسان رياض مسير ياسين221741031001 7  0.00

83 معيد 597358510صفر58احمد جواد فيصل مبارك221741031002 8  0.00

88 معيد 0صفر7481735890احمد خالد ساهي نعيمه221741031004 9  0.00

87 معيد 530مصفرم6573احمد ساجد غازي م221741031005 10  0.00

90 معيد 0صفر91صفر786971احمد شهيد رياح سعدون221741031006 11  0.00

91 معيد 0م7781صفر93صفراحمد عبد الحسين ناصر حسين221741031007 12  0.00

م معيد 0صفر887070م70احمد كاظم عوده عبيد221741031008 13  0.00

84 معيد 5039385955250احمد مالك ثامر حميدي221741031009 14  0.00

م معيد 0مممممماحمد م مبارك لهيبي221741031010 15  0.00

94 ناجح 909391839285628ازهر سعدون حميد رهيف221741031011 16  89.71

81 معيد 0صفر62727378مامير علي عبود رهيف221741031013 17  0.00

91 معيد 0صفر6126م5879اياد ناصر حسين عبيد221741031014 18  0.00

84 معيد 570م5737صفر60بهاء مجيد شايع وطبان221741031016 19  0.00

33 معيد 0ممممصفرمجبار كاظم زويد عرار221741031017 20  0.00

90 معيد 0م58مم6392جعفر ثجيل جار ا فرج221741031018 21  0.00

73 معيد 0ممم5021صفرجعفر ساجد كريم سوادي221741031019 22  0.00

95 معيد 8196930م82مجعفر لمي حسين علي221741031020 23  0.00

85 معيد 85800م7983صفرجواد كاظم حميد نجم221741031021 24  0.00

80 معيد 0صفر69صفر715058جوهر كامل كاظم اسيمر221741031022 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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 0صفر64827565محاتم كريم حسن كاظم221741031023 26  0.00

87 معيد 0صفر5057426570حازم رزاق زويد صالح221741031024 27  0.00

85 معيد 0تسع29مصفر4050حسام صالح مهدي جابر221741031025 28  0.00

94 معيد 0صفر91م7282صفرحسن بشار دفتر لفته221741031026 29  0.00

86 ناجح 746658505950443حسن بشير عبد الخضر فضاله221741031027 30  63.29

78 معيد 0مصفر70مصفر74حسن عبد الكريم مزعل مزيد221741031028 31  0.00

96 ناجح 879088778986613حسن م سويف همين221741031029 32  87.57

صفر معيد 0مممم60محسن م يونس علوان221741031030 33  0.00

90 معيد 0صفر6150637271حسين حميد كريم كاظم221741031031 34  0.00

85 ناجح 578965507550471حسين داخل هويدي زامل221741031032 35  67.29

م معيد 0ممممممحسين طعيمه باجي رعد221741031033 36  0.00

84 معيد 79810م616073حسين فالح عبيد سباهي221741031035 37  0.00

80 معيد 5450553550550حسين كاظم مزهر سلمان221741031036 38  0.00

90 معيد 0م5466م5974حسين مجيد طعيمه لعيبي221741031037 39  0.00

85 معيد 0م90صفر9368صفرحميد جباري فلك ابو خوذه221741031038 40  0.00

84 معيد 0صفر6761545868حيدر رياض جوده شمر221741031039 41  0.00

79 معيد 57230م505640حيدر شمخي جابر جياد221741031040 42  0.00

م معيد 0ممممممحيدر عبد المجيد م غافل221741031041 43  0.00

م معيد 0مممصفرصفرصفرحيدر عماد حميد سلمان221741031042 44  0.00

88 معيد 0ممممممحيدر مالك سفاح شمخي221741031044 45  0.00

81 معيد 0مممعشرصفر40خيري عباس راشد مرير221741031045 46  0.00

95 معيد 7979590م6486رسول عواد فليح ضعيف221741031046 47  0.00

91 ناجح 777876728972555رسول كاظم مانع عرار221741031047 48  79.29

92 معيد 610م50م3358رياض حسين جعفر مطلك221741031048 49  0.00

93 معيد 0صفرصفر65م5262زياد عنيد خشان علي221741031049 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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 820صفر74746579زين العابدين سعد صالح عبد ا221741031050 51  0.00

87 معيد 0صفرصفر67صفرصفر50ساجد عبد ا ناصر كشيش221741031051 52  0.00

83 معيد 0صفرصفر88م71مستار حسن عوده شريف221741031052 53  0.00

84 معيد 68680صفرم5787سجاد بريس زغير ثجيل221741031053 54  0.00

م معيد 0ممممممسجاد جاسم رمل برغش221741031054 55  0.00

79 معيد 400مم3924صفرسجاد حسن مبارك لهيبي221741031055 56  0.00

75 معيد 0ممم5022صفرسجاد رياض لهمود فزع221741031056 57  0.00

92 معيد 0صفرصفر855254صفرسجاد علي عبد ا دحام221741031057 58  0.00

80 معيد 0صفر2938506930سجاد مالك كاظم محي221741031058 59  0.00

86 معيد 5238403950300سلمان سمير جلوب سعود221741031059 60  0.00

95 ناجح 826684678872554سيف علي خلباص فرحان221741031060 61  79.14

94 ناجح 849892859187631سيف مالك خالد محسن221741031061 62  90.14

90 ناجح 777052535750449شهاب حامد حسين عبود221741031062 63  64.14

89 معيد 88700مصفر7369صفاء رحم كاظم مونس221741031063 64  0.00

92 ناجح 817676879388593صلح عوده مزيعل كاظم221741031064 65  84.71

88 معيد 0صفر63صفرصفر5178ضياء احمد جار ا فرج221741031065 66  0.00

67 معيد 35300سبع412241ضياء رحم كاظم مونس221741031066 67  0.00

79 معيد 5039253139210ضياء عواد جاسم عكله221741031067 68  0.00

83 معيد 0م59م605163ضياء لبيب علوي رسم221741031068 69  0.00

م معيد 0م80م788882طريف جباري فلك ابو خوذه221741031070 70  0.00

86 معيد 0م2950صفر3830طه هلل اسيمر خنجر221741031071 71  0.00

83 معيد 5677525780360عباس حمزه هدام عبيد221741031072 72  0.00

89 معيد 5339506567540عباس راشد حطحوط عواد221741031073 73  0.00

88 معيد 570صفرم518959عباس شاتي جدوع حسن221741031074 74  0.00

82 معيد 0م7483708596عباس عبيد م سلمان221741031075 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

اعدادية الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

74 معيد 640صفر57م4263عباس عليوي حمود ليج221741031076 76  0.00

صفر معيد 0مصفرمصفرم37عباس فاضل حسن كريم221741031077 77  0.00

91 معيد 8589920صفر7067عباس مذبوب حسين لفته221741031078 78  0.00

90 معيد 0صفر34صفر555040عباس نصير ابراهيم كاطع221741031079 79  0.00

92 معيد 0صفر79صفرصفر8489عبد السلم راسم م والي221741031081 80  0.00

73 معيد 2835500صفر5057عبد الكريم حسن غالي عريبي221741031082 81  0.00

90 معيد 0صفر8389م89معلء محسن غركان هديد221741031083 82  0.00

84 معيد 5471590صفر5959علء محسن م عجوب221741031084 83  0.00

69 معيد 0مصفرصفرصفرصفر40علي اياد ابو الشون ذباح221741031085 84  0.00

م معيد 0ممممممعلي حمود عبد مجيد221741031086 85  0.00

صفر معيد 0ممممممعلي حميد منصور كوين221741031087 86  0.00

88 معيد 740صفرصفرصفر90صفرعلي رائد عبد الرحمن فليح221741031089 87  0.00

صفر معيد 0مصفر29م5241علي ساجد عليوي خطار221741031090 88  0.00

94 معيد 0صفر8894م8995علي ستار بلسم سعدون221741031091 89  0.00

91 ناجح 809188838878599علي عاصي مطشر قاسم221741031092 90  85.57

م معيد 0ممممممعلي ماجد م غافل221741031094 91  0.00

79 معيد 0صفر5668605969علي ياسين غانم فزع221741031095 92  0.00

94 معيد 0صفر8390938991عنيد عزيز فضل صالح221741031097 93  0.00

91 معيد 660م65737643فاهم جندي مريض كشاش221741031098 94  0.00

89 ناجح 659477587863524قيس بشير مطشر طارش221741031100 95  74.86

90 معيد 0صفر64مم5652كرار علي خلباص فرحان221741031101 96  0.00

93 معيد 0صفر8591م8396كرار مطشر مكطوف عبد علي221741031102 97  0.00

97 معيد 10098830صفرم95كرار نجم عبد كاطع221741031103 98  0.00

86 ناجح 596050536867443كرار نوري والي فريح221741031104 99  63.29

88 ناجح 689485798886588لطيف ناصر حسين لطيف221741031105 100  84.00

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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

93 معيد 0صفر100959199صفرمؤمل حاكم م والي221741031106 101  0.00

34 معيد 0مممممممؤمل رزاق كريم محسن221741031107 102  0.00

79 معيد 0صفر6667صفر67صفرمؤمل ضرغام عزيز حميد221741031108 103  0.00

50 معيد 0م2123%505819مؤمل نعيم موحان عبد221741031109 104  0.00

77 معيد 0صفر66م413327ماجد جبر مهوس حمود221741031110 105  0.00

86 معيد 500ممم5074م احمد حمزه طاهر221741031111 106  0.00

90 معيد 82780صفرمم75م راتب غازي شعيوط221741031112 107  0.00

80 معيد 310مم506350م عبد القادر حبيب سوادي221741031113 108  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرم6051م عزيز فزع نايف221741031114 109  0.00

58 معيد 0%17%19عشر%322913م علي جاسم م221741031115 110  0.00

82 معيد 0صفر5470م5071م علي ستار صلبوخ عبود221741031116 111  0.00

89 معيد 6264632463570م فرهود عساف مناحر221741031117 112  0.00

98 معيد 5731675780850م ناظم راهي عجيمي221741031118 113  0.00

93 ناجح 756650677953483محمود عبد ا جابر بردان221741031119 114  69.00

93 معيد 67510صفر625941مرتضى جابر حمود جبر221741031120 115  0.00

91 معيد 650م64م6060مرتضى علوان عفلوك جابر221741031121 116  0.00

90 معيد 0صفر9196م8094مرتضى علي نهر كاظم221741031122 117  0.00

89 ناجح 738274858583571مرتضى كاطع رهيف راهي221741031123 118  81.57

92 ناجح 748978888976586مسلم حسن فليح ضعيف221741031124 119  83.71

94 معيد 0صفر83ممم74مسلم ساجت هريبد بردان221741031125 120  0.00

68 معيد 0صفرصفرصفرتسع3829مسلم عواد ابراهيم حسن221741031126 121  0.00

95 معيد 6784810م9493مشتاق مهدي مريض كشاش221741031127 122  0.00

83 معيد 0صفر6267356676مصطفى احمد خير ا مفتن221741031128 123  0.00

76 معيد 0مصفر41573350مصطفى حميد عبيد مانع221741031130 124  0.00

صفر معيد 0صفرصفر21صفرصفر50مصطفى رياض كامل راهي221741031131 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 الفجر  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

031رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

77 معيد 0صفر354271صفر50مصطفى فراس طاهر عجيل221741031132 126  0.00

90 معيد 0صفرم69596051مصطفى كاظم عويد عبيد221741031133 127  0.00

75 معيد 0%19%19%50432719مصطفى يحيى كاظم مونس221741031134 128  0.00

81 معيد 5161653876500مناور شخير مدلول مناور221741031135 129  0.00

صفر معيد 8082720مم80منتظر سعد فاضل عزيز221741031136 130  0.00

92 ناجح 85100999310099668منتظر علي حسين عبد221741031137 131  95.43

87 ناجح 645757555655431منصور جاسم طارش عجرم221741031138 132  61.57

88 معيد 0مصفرمصفرصفرصفرمهدي احمد عبد الحميد عبد221741031139 133  0.00

93 ناجح 8994959310094658مهدي صلح حسن حميد221741031140 134  94.00

94 معيد 91980مصفر91صفرمهدي م عليوي خطار221741031141 135  0.00

91 معيد 740م59735668موسى شنشول حسين طعيمه221741031142 136  0.00

صفر معيد 0صفر62م616162ناطق كريم سلمان جابر221741031143 137  0.00

91 معيد 0صفرصفر72صفر7776نجاح عباس عوده جعفر221741031144 138  0.00

م معيد 0صفر9498989098نجاح علي وطن عبد221741031145 139  0.00

93 ناجح 597157667856480هادي نبيل غازي مبارك221741031146 140  68.57

88 معيد 870م66م8184هشام رزاق حميد مناحي221741031147 141  0.00

88 معيد 2351570صفر5665هيثم شمخي نايف كزار221741031148 142  0.00

85 معيد 0صفرمصفر504135يوسف حسين حيال بشيت221741031149 143  0.00

المشاركون

143 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 120 23 % 16.08

 92.13

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

127 

117 

 77.50

120 

93 

122  99102 110 105 0 

96 57 70 81 54 0 

 78.69 57.58 68.63 73.64 51.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


