
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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 ناجح 676273899186552احمد جاسم حيدر كيوش221741098001 1  78.86

100 ناجح 869499989697670احمد صالح علي نجم221741098002 2  95.71

90 معيد 970صفر9194صفر77احمد طعيمه بدر سريح221741098003 3  0.00

93 ناجح 9297981009699675احمد عدي عبد الرزاق كاظم221741098004 4  96.43

85 ناجح 736265647186506احمد عيدان طعمه غضيب221741098005 5  72.29

96 ناجح 838893898892629احمد غالب يوسف عبد العزيز221741098006 6  89.86

87 معيد 9587850صفر69صفراركان دفار جدوع خلف221741098007 7  0.00

84 ناجح 776787719074550اكرم حسين مزعل سلمان221741098008 8  78.57

95 ناجح 818697899792637انور صبيح عجم كاطع221741098009 9  91.00

86 معيد 610%3916صفر6174باقر حاتم هادي حامد221741098010 10  0.00

67 معيد 0صفر343532صفر50تحسين بشير حمزه حنش221741098011 11  0.00

82 ناجح 828290909893617جعفر فارس ثامر خضير221741098012 12  88.14

94 ناجح 797560799785569جمال عماد رضيوي عبد221741098013 13  81.29

74 ناجح 666775717466493حاتم عبد الكريم ذياب م علي221741098014 14  70.43

95 معيد 7873780م89صفرحسن علي الحوم حافظ221741098015 15  0.00

86 معيد 0صفر67صفر81صفر74حسن علي عبد مريان221741098016 16  0.00

92 معيد 0ممم85صفر84حسن علي غالي مطر221741098017 17  0.00

86 معيد 405066510صفر57حسن نصير سالم ناصر221741098018 18  0.00

84 معيد 0صفر82مم60صفرحسين جابر حجاره ظفير221741098019 19  0.00

92 معيد 0م85م91م67حسين علي خضير حمود221741098020 20  0.00

م معيد 0صفر92صفرصفرم84حسين علي خليل م221741098021 21  0.00

صفر معيد 500م51صفر58محسين كريم رحم راضي221741098022 22  0.00

83 معيد 940صفر84صفر7996حسين هداب عويز كعيد221741098023 23  0.00

95 معيد 0م66مم7893حمزه ضيف ا عكيلي ناهي221741098024 24  0.00

92 ناجح 938996979794658حيدر جلل جنام عباس221741098025 25  94.00

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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 0صفر95م836285حيدر صابر سموم مهون221741098026 26  0.00

91 معيد 0م93988694محيدر عدنان عبد الرزاق مزعل221741098027 27  0.00

92 ناجح 837482818396591خيري صاحب م مانع221741098028 28  84.43

م معيد 991001000صفر88مذو الفقار جلل ياسر حسن221741098029 29  0.00

83 معيد 7569530صفرصفر72رسول ياسر حسين راشد221741098030 30  0.00

85 معيد 505961590%5517رياض علي مرداو ناصر221741098031 31  0.00

93 معيد 0صفر95898792صفرزين العابدين م صخي جوده221741098032 32  0.00

93 معيد 0ممممصفر76سبطين منذر بلسم طراد221741098033 33  0.00

90 معيد 0صفر8996839388سجاد امجد حامد رسول221741098034 34  0.00

92 ناجح 93999999100100682سجاد كاظم خلف دنان221741098035 35  97.43

87 معيد 0صفر97م749284سجاد هاني بلكوت داود221741098036 36  0.00

59 معيد 372050400صفر53سرمد لطيف سلمان عاتي221741098037 37  0.00

82 معيد 0صفر5966صفر6564سيف كريم ناصر علي221741098038 38  0.00

م معيد 0م85صفرصفرصفرصفرصادق ريسان عبد الحسن حنون221741098039 39  0.00

75 معيد 0صفرصفر72صفرصفر51صفاء رسمي كحار حسوني221741098040 40  0.00

صفر معيد 0ممممصفرصفرضياء حبيب ناصر شاتي221741098041 41  0.00

91 ناجح 8895969410098662عادل لطيف عبد عطيب221741098042 42  94.57

96 ناجح 968689859394639عباس اسعد جليل صباح221741098043 43  91.29

93 ناجح 8592929596100653عباس حميد مرار حسين221741098044 44  93.29

93 ناجح 839392899690636عباس خيري ديكان جدوع221741098045 45  90.86

93 معيد 0صفر77صفرم8186عباس سامي راضي طاهر221741098046 46  0.00

91 معيد 500م50م6275عباس مالك ثجيل غالي221741098047 47  0.00

87 ناجح 686458596568469عباس يوسف خليل م221741098048 48  67.00

82 معيد 0م334250صفر60علء غالب عبد موسى221741098049 49  0.00

97 معيد 0صفر%15صفر856667علء فالح سفاح شمخي221741098050 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 0صفرواحد90صفر7873علي حاتم عيدان نعيمه221741098051 51  0.00

98 ناجح 9797100939998682علي حسين خضير والي221741098052 52  97.43

91 ناجح 8596859584100636علي حسين علي مجبل221741098053 53  90.86

92 ناجح 909795979890659علي رحمن جاسم ذرب221741098054 54  94.14

98 ناجح 868180818895609علي رضا كاظم م221741098055 55  87.00

م معيد 9292850م34صفرعلي سلمان عكله راشد221741098056 56  0.00

83 معيد 23220صفرمصفرصفرعلي عبد المحسن فارس هادي221741098057 57  0.00

93 ناجح 868791999390639علي غازي عكار دايخ221741098058 58  91.29

83 معيد 0صفر8793صفر85صفرعلي فليح حيدر كاظم221741098059 59  0.00

90 معيد 760صفر72صفر83صفرعلي قاسم عبد ا طعيمه221741098060 60  0.00

89 معيد 0صفر9384989998علي ماجد راهي لفته221741098061 61  0.00

90 معيد 0صفر7073م62صفرعلي محسن جابر كندوح221741098062 62  0.00

94 معيد 0صفرصفر85819688علي مهدي كامل فليح221741098063 63  0.00

83 معيد 520صفرصفر40مصفرعلي هادي رهيف عليوي221741098064 64  0.00

88 معيد 8484780صفر6869عماد جبر سلمان شنوه221741098065 65  0.00

95 ناجح 707080708772544عمار رياض طراد صافي221741098066 66  77.71

90 معيد 0صفر7587919597عمار نعيم صاحي حسين221741098067 67  0.00

87 معيد 5775385056500عون فليح حسن هدابي221741098068 68  0.00

90 معيد 0صفر6983صفر6574فارس طاهر كطب فنطيل221741098069 69  0.00

91 معيد 0صفرصفر74717950فاضل حميد فيصل ذرب221741098070 70  0.00

91 معيد 910صفر92م7996كرار حسن غالي مطر221741098071 71  0.00

81 ناجح 706864726371489كرار حسن ياسر فرحان221741098072 72  69.86

80 معيد 0صفر64صفر74صفر60كرار رحيم م ادريس221741098073 73  0.00

72 ناجح 606157526550417كرار سعيد صكبان ظفير221741098074 74  59.57

80 معيد 0صفر5054صفرم50كرار علوان هادي ياسين221741098075 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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 868989959793639كرار يحيى شرشاب مجبل221741098076 76  91.29

89 ناجح 817681648069540كريم عبد ا ياسر فرحان221741098077 77  77.14

صفر معيد 810صفر68م93صفرلطيف كاظم هادي عبد علي221741098078 78  0.00

89 معيد 0صفر818070صفر77ليث واثق كاظم جويد221741098079 79  0.00

89 معيد 0مممصفرصفرصفرمؤمل عماد كامل عويز221741098080 80  0.00

93 ناجح 8992971009893662مؤمل م علوان مطلك221741098081 81  94.57

92 معيد 0صفر9991صفر8395مجتبى خليل جليل م221741098082 82  0.00

90 ناجح 725756677673491محسن كفاح مهدي حسن221741098083 83  70.14

86 ناجح 788761506669497م اركان طراد خلف221741098084 84  71.00

92 معيد 6450554065500م الباقر م شعلن مشرف221741098085 85  0.00

96 ناجح 9697989710099683م الصادق عقيل سعود خريبط221741098086 86  97.57

90 ناجح 919493919490643م بشار خضير عكار221741098087 87  91.86

79 معيد 0خمس70صفر655150م جميل كامل عبد الحسن221741098088 88  0.00

71 معيد 0م27صفرصفر6022م حسن حسين خضير221741098089 89  0.00

90 معيد 82730صفر79م77م حميد صالح ساهي221741098090 90  0.00

91 معيد 0صفر93صفرصفر86مم ستار جواد لفته221741098091 91  0.00

م معيد 100980م98مصفرم سعد ابراهيم صالح221741098092 92  0.00

93 معيد 4060640م66صفرم سلمان داود علي221741098093 93  0.00

93 معيد 0صفر100صفر9196100م صادق كاظم مرهج221741098094 94  0.00

97 ناجح 9294981009892671م علي ديوان شباط221741098095 95  95.86

88 معيد 0صفر7361صفرممم علي يونس حميد221741098096 96  0.00

96 معيد 0صفر9189م9395م عماد صادق موسى221741098097 97  0.00

100 معيد 0صفر94969895100م مهدي خالد طليفح زغير221741098098 98  0.00

95 ناجح 9696979799100680مرتضى مزهر عوده صالح221741098099 99  97.14

93 معيد 0صفر83صفر9981صفرمصطفى ابراهيم موازي بدر221741098100 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
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الول الدور

المعدل

الحيائي

92 معيد 90950صفرصفر93صفرمصطفى احمد شاكر كاظم221741098101 101  0.00

94 معيد 0صفر97صفر9690صفرمصطفى حسن وادي سفاح221741098102 102  0.00

94 معيد 0صفر87828592صفرمصطفى حسين حواس شاتي221741098103 103  0.00

99 معيد 0صفر95صفر969995مصطفى علي عبد الحسين موسى221741098104 104  0.00

85 معيد 0تسع23%17%385217مقتدى احمد دحام رحم221741098105 105  0.00

صفر معيد 0صفر93صفر85صفر85منتظر مهدي عجزان كمر221741098106 106  0.00

80 معيد 0%3419%57394116مهدي حميد علي دفار221741098107 107  0.00

م معيد 8796810صفر5464نور الحسين هاني بلكوت داود221741098108 108  0.00

94 ناجح 91929410010099670وائل كريم حميد كاظم221741098109 109  95.71

89 معيد 800صفر82مم55وائل لفته حسين لفته221741098110 110  0.00

المشاركون

110 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 74 36 % 32.73

 96.15

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

104 

100 

 80.00

105 

84 

102  95100 104 100 0 

81 64 74 86 61 0 

 79.41 67.37 74.00 82.69 61.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


