
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

ثانوية الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 655458668651474احمد فؤاد داخل سهر221611093004 1  67.71

97 ناجح 746253546664470بشير طالب داخل فيصل221611093012 2  67.14

99 ناجح 816150555860464مصطفى احمد نعمة لفته221611093074 3  66.29

90 ناجح 717350617358476منتظر باسم عبد الحسين زوير221611093079 4  68.00

81 معيد 95910صفر96م87أبو الحسن خيري غلب حسن221741093001 5  0.00

82 معيد 87760صفر809991أبو ذر عبد الباري شنو جاسم221741093002 6  0.00

92 ناجح 889796909791651أسامة عدنان حمدان رسن221741093003 7  93.00

82 ناجح 748770859482574احمد حسين كوسج حمد221741093004 8  82.00

91 معيد 880م87879984احمد خالد عكاب جعفر221741093005 9  0.00

50 معيد 0مممممصفراحمد سلمان حاوي جبر221741093006 10  0.00

82 معيد 9197990صفر81100احمد سلمان ياسر زعيبل221741093007 11  0.00

76 ناجح 757983859670564احمد سمير يسر عبد الحسن221741093008 12  80.57

80 معيد 97900تسع779396احمد عبد العظيم كريم سباهي221741093009 13  0.00

79 معيد 890م55م6197احمد عبد الفاضل هاني علي221741093010 14  0.00

83 ناجح 939591839393631احمد علي مهدي سكر221741093011 15  90.14

61 معيد 0م75صفرم87ماحمد فاضل عبد العباس حسن221741093012 16  0.00

90 ناجح 939885929578631احمد كاظم مهدي هاشم221741093013 17  90.14

77 ناجح 829485718287578احمد م حسن شنيشل221741093014 18  82.57

83 معيد 700صفر66صفرصفر82احمد م طه موسى221741093015 19  0.00

89 معيد 0صفرم56م7498احمد م ناصر حسين221741093016 20  0.00

80 ناجح 9398868510098640احمد يوسف يعكوب جبر221741093017 21  91.43

85 ناجح 788595908798618امين احمد عواد مفضي221741093019 22  88.29

76 معيد 0صفر6575صفر69صفرباقر كريم عزيز جلب221741093020 23  0.00

90 معيد 990صفرصفرصفر86100جعفر حسام عوده داخل221741093021 24  0.00

79 معيد 6880830صفر6497جعفر م صادق علي مكطوف221741093022 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

ثانوية الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 849496889883626حسن ماجد كاظم حمود221741093023 26  89.43

76 معيد 705880710صفر70حسن ناصر صالح فاخر221741093024 27  0.00

68 معيد 6455422731290حسين احمد جلب حمد221741093025 28  0.00

67 معيد 5050433250500حسين اسعد حميد مسير221741093026 29  0.00

87 معيد 58620صفر786665حسين تركي شافي زغير221741093027 30  0.00

81 معيد 0م8090م8596حسين زكي ياسين صالح221741093028 31  0.00

صفر معيد 0ممممممحسين طارق خالد عبد الواحد221741093029 32  0.00

78 معيد 0م96م849195حسين علي فنجان عزيز221741093030 33  0.00

36 معيد 0مممصفر30محسين علي لزام مخيلف221741093031 34  0.00

66 معيد 390مم508133حسين مشري حسن حسين221741093032 35  0.00

64 معيد 5078382141340حسين يحيى منصور موحان221741093033 36  0.00

84 ناجح 839993999990647حيدر جليل عبد العالي حسين221741093034 37  92.43

77 ناجح 766361607064471حيدر رحمن عبد عيسى221741093035 38  67.29

81 معيد 62500م506860حيدر علي خضير حمد221741093036 39  0.00

76 ناجح 779990938980604ذو الفقار عبد الباري شنو جاسم221741093037 40  86.29

93 ناجح 779292941009075638رضا صفاء حسن محي221741093038 41  91.14

81 معيد 88920صفر9895صفرزكريا ركين م حسن جواد221741093039 42  0.00

50 معيد 0مممم63مسعد حمد كاظم عطشان221741093040 43  0.00

74 معيد 550م32صفر5950سيف عماد عبد العباس منعثر221741093041 44  0.00

91 ناجح 828673868878584صفاء حبيب خلف شهيب221741093042 45  83.43

75 ناجح 9410098939994653طه عبد العظيم هاني علي221741093043 46  93.29

صفر معيد 0ممممممظافر عبد الرضا عكال معله221741093044 47  0.00

88 معيد 7986740م7599عباس جميل كحول داخل221741093045 48  0.00

م معيد 0مممستثمانمعباس صبار زويد خليف221741093046 49  0.00

93 ناجح 9510094939994668عباس فاضل كاظم صادق221741093047 50  95.43

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 :3
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 0م8121926896عبد ا احمد كاظم طعيمه221741093048 51  0.00

89 ناجح 87100948210085637عبد ا غالب جاسم م221741093049 52  91.00

93 ناجح 859590999689647علي حسين ذياب منشد221741093052 53  92.43

64 معيد 0صفر4124232122علي حيدر عثمان هاشم221741093053 54  0.00

89 ناجح 9410010010099100682علي رحمان موسى مجيد221741093054 55  97.43

م معيد 0مم84م9097علي سعد عبد العالي علي221741093055 56  0.00

93 ناجح 849899869998657علي طالب جلود طوكان221741093056 57  93.86

صفر معيد 0صفر2068خمس90معلي عبد الحسن مبدر نايف221741093057 58  0.00

73 ناجح 525652605059402علي عبد الخضر كباشي بارح221741093058 59  57.43

90 معيد 800صفر67صفر7393علي فيصل م سدر221741093059 60  0.00

77 معيد 6766554150560علي م جاسم حنوش221741093060 61  0.00

72 معيد 0صفر95979794100علي م طالب علوان221741093061 62  0.00

79 ناجح 629889706774539علي م كاصد ثجيل221741093062 63  77.00

72 معيد 5177504250570فضل صادق عبد الشريف كريم221741093064 64  0.00

20 معيد 0مممممواحدكاظم جواد كاظم عاشور221741093065 65  0.00

75 معيد 0صفر7274م83صفركرار علي كاظم هلل221741093067 66  0.00

91 ناجح 788690868279592مؤمل علي عبد الوهاب خيون221741093068 67  84.57

88 معيد 0صفر8271778596مؤمل غني رزاق صالح221741093069 68  0.00

79 معيد 0ممصفرصفر84صفرمجتبى علي جميل حذيه221741093070 69  0.00

69 معيد 0صفر85صفر799177م حبيب كاظم عبد221741093071 70  0.00

75 معيد 0م99مصفر8497م حسب عبد جار ا221741093072 71  0.00

77 ناجح 638572799470540م حسن صبيح رخيص221741093073 72  77.14

80 معيد 0%19صفرم88ممم حسين نافع سلمان ناصر221741093074 73  0.00

68 ناجح 678470949083556م خالد موحان جازع221741093075 74  79.43

93 معيد 100860صفر919793م علي جواد كاظم221741093076 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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

ثانوية الرازي الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

87 معيد 73780م91صفر70م لؤي صعيصع كزار221741093077 76  0.00

88 معيد 72710صفرصفر7778م ماجد خلف شهيب221741093078 77  0.00

82 معيد 6262594159500م محمود راشد صالح221741093079 78  0.00

51 معيد 4130253950280م مصطفى كريم حسن221741093080 79  0.00

86 ناجح 9795979999100673م نجم عبد حسن221741093081 80  96.14

82 ناجح 749588939894624م نزار م عبد العزيز221741093082 81  89.14

68 معيد 7073823784910محمود حيدر يحيى عكار221741093083 82  0.00

87 ناجح 849791879194631محمود عبد المير دفار بني221741093084 83  90.14

77 معيد 2342530صفر5579مرتضى جاسم ناصر عوده221741093085 84  0.00

88 معيد 99910صفر909797مسلم عقيل عطيه عبد221741093086 85  0.00

صفر معيد 0ممممصفرصفرمشتبى حسن تايه فارس221741093087 86  0.00

صفر معيد 0صفر9891صفر8386مصطفى صالح سليمان مصطفى221741093089 87  0.00

66 معيد 0تسع3450%342712مصطفى لطيف شخير جبر221741093090 88  0.00

92 ناجح 939696939995664مصطفى م حسب ناصر221741093091 89  94.86

50 معيد 0ممصفرصفرصفرصفرمصطفى م علي عبد المهدي حمودي221741093092 90  0.00

77 معيد 0مم75م79صفرمصطفى وئام خضير م221741093093 91  0.00

50 معيد 220%13%36622419معتصم فيصل عبد عوده221741093094 92  0.00

86 معيد 65540مأربع65ستمقتدى م محسن عوفي221741093095 93  0.00

50 معيد 3943253728320منتظر م وحيد سويلم221741093096 94  0.00

72 معيد 0صفرم87م8376منتظر نبيل محسن ياسر221741093097 95  0.00

74 ناجح 629177599087540مهدي صالح عواد مفضي221741093098 96  77.14

83 معيد 750صفر64746572نور الدين صفاء كامل جهيد221741093099 97  0.00

78 معيد 300%3931313119يحيى زكريا يحيى عكار221741093100 98  0.00

69 معيد 3862402135530يوسف زياد سنان م221741093101 99  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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ثانوية الرازي الهلية للبنين
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المدرســــــــة :

093رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

99 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 65 34 % 34.34

 92.47

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

93 

86 

 80.46

87 

70 

89  8080 77 78 1 

76 52 50 64 59 1 

 85.39 65.00 62.50 83.12 75.64 100.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


