
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 الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

60 معيد 0مصفر50576925أحمد رزاق مهدي سوادي221741306001 1  0.00

82 معيد 670صفر73636861أحمد عباس جبار ضايف221741306002 2  0.00

93 معيد 740م5860م50أسلم عباس عبد الكاظم عليوي221741306003 3  0.00

70 معيد 23530%2218%3116ابراهيم م عبيد جواد221741306004 4  0.00

85 معيد 5539724071590اثير علي كاظم عبود221741306005 5  0.00

58 معيد 0ممصفرم2735احمد جواد كاظم عريان221741306006 6  0.00

66 معيد 3836333250500احمد راهي محسن راهي221741306008 7  0.00

96 معيد 0مصفر89سبع8972احمد سعود كاطع صمان221741306009 8  0.00

64 معيد 0%19صفرصفر%383412احمد طالب رسن رية221741306010 9  0.00

83 معيد 0صفرصفر53صفر7059احمد عبد الحسين ناصر محيسن221741306011 10  0.00

82 معيد 5084283350540احمد عبد الرزاق محمود ساجت221741306012 11  0.00

93 معيد 73580صفر59م61احمد عزيز هادي معيدي221741306013 12  0.00

75 معيد 500مصفرصفر5337احمد علي حسن حريز221741306014 13  0.00

96 ناجح 908986729490617احمد علي عكاب عاكول221741306015 14  88.14

64 معيد 0%14ثمان%41322911احمد عيسى حايف فارس221741306016 15  0.00

74 معيد 5650395750580احمد م حميد حدود221741306018 16  0.00

76 معيد 5050355037520احمد نعيم كاظم ياسر221741306019 17  0.00

92 معيد 0صفرمعشر74م70احمد وليد طعيمة عبد الحسين221741306020 18  0.00

م معيد 0مممممماسامة ابراهيم سداوي صوين221741306021 19  0.00

79 معيد 5550370م51ماسامة يحيى كاظم رهيف221741306022 20  0.00

67 معيد 260%11ست%303715اشرف سامي فرحان عويد221741306023 21  0.00

80 معيد 5556623338630اشرف عبد داخل حبيب221741306024 22  0.00

93 ناجح 728276938689591اكرم عباس فرحان كاطع221741306025 23  84.43

90 ناجح 899577958481611امجد عبد سمير محيميد221741306026 24  87.29

62 معيد 0صفرم555672صفرايمن عامر عبد العباس كريم221741306028 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 الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

50 معيد 270%19%42413519بدر الدين عدنان بدري حسين221741306029 26  0.00

54 معيد 2339310%362319تحسين علي ناجي حسين221741306030 27  0.00

88 معيد 5863513266590تيسير ستار عباس جابر221741306031 28  0.00

76 معيد 0صفرمصفر5150صفرجعفر حسن جابر عبد221741306032 29  0.00

98 ناجح 798871957989599جعفر حسين فاضل ناصر221741306033 30  85.57

95 ناجح 85978196969568645جعفر حيدر عبد المهدي حمودي221741306034 31  92.14

72 معيد 55580م676970جعفر كاظم جاسم م221741306035 32  0.00

78 معيد 5029324250420حسن رياض غالب ارهيش221741306036 33  0.00

80 معيد 6365653850420حسن سعد حشف شاهر221741306037 34  0.00

68 معيد 3551390صفر%5419حسن علي ثاجب فرحان221741306038 35  0.00

94 معيد 86780صفرصفر7782حسن عودة حاشوش جواد221741306039 36  0.00

92 معيد 8696890%15صفر71حسن مجيد م محسن221741306040 37  0.00

81 ناجح 505050505058389حسين ثائر حميد صدام221741306041 38  55.57

92 ناجح 788955819164550حسين حليم جبار شفي221741306042 39  78.57

60 معيد 500صفر50313525حسين حيدر عبد الحسن جري221741306043 40  0.00

87 معيد 5062360م5628حسين عبد الخالق جواد علي221741306044 41  0.00

88 معيد 0م5075م6661حسين غزيل عجيمي تويلي221741306046 42  0.00

75 معيد 2735590صفر5468حسين كاطع يوسف ظاهر221741306047 43  0.00

85 ناجح 687984556453488حسين كامل كمر سلمان221741306048 44  69.71

72 معيد 0مصفر31م30محسين كريم حمد حيدر221741306049 45  0.00

64 معيد 330%19عشرثمان%3115حسين وحيد جري عذاب221741306050 46  0.00

81 معيد 530م8142م53حيدر احمد سلمان احمد221741306051 47  0.00

50 معيد 0%16ثماناثنتان%3912صفرحيدر جبار جاسم واجد221741306052 48  0.00

89 ناجح 727282928669562حيدر جلل نعمه سرسوح221741306053 49  80.29

65 معيد 360مصفر505035حيدر شاكر داخل كاظم221741306054 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل
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306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

14% معيد 760صفر52666769حيدر عباس غازي عطب221741306055 51  0.00

92 ناجح 748589747381568حيدر عبد المير محسن عودة221741306056 52  81.14

89 معيد 510صفر%60267115حيدر علي سمير عودة221741306057 53  0.00

84 معيد 250%5054502017خطيب سعيد عبد حمود221741306058 54  0.00

80 معيد 5540543867500رائد سعد مرزوق منهي221741306060 55  0.00

67 معيد 250صفر%41312417رشيد شاكر رشيد عبد الحسين221741306061 56  0.00

63 معيد 0م%5036502611رضا كاظم عزيز عبد علي221741306062 57  0.00

91 ناجح 605778676580498رعد حسن فرحان سلمان221741306063 58  71.14

84 معيد 250صفر54652225زين العابدين احمد عبد طلب221741306064 59  0.00

م معيد 0ممممممزين العابدين علي داخل كاظم221741306065 60  0.00

81 معيد 0صفر4050صفر5238سامر عدنان نجم عبود221741306066 61  0.00

73 معيد 260%19%52282211سجاد عاشور جواد نزال221741306068 62  0.00

89 معيد 0صفر67م7050مسجاد عبد الواحد دويش دلي221741306069 63  0.00

م معيد 880مصفرم8894سراقه عبد الحميد مجيد عبد الكريم221741306071 64  0.00

72 معيد 390عشر38723329سعد خيون م كريم221741306072 65  0.00

93 معيد 9060770صفر7335سعد كاظم راشد عيال221741306073 66  0.00

79 معيد 340م%13صفر5050سعد نعمه عبد بريش221741306074 67  0.00

78 معيد 5139605050540سلوان طالب مزهر كحامي221741306075 68  0.00

25 معيد 40367153780%16سيف علي مجيد بدر221741306076 69  0.00

93 ناجح 605374555755447شبيب سعد هوين حسن221741306077 70  63.86

70 معيد 5052202025370صادق حسين تويه عكال221741306078 71  0.00

88 معيد 0مم82م76مضرغام عماد كاظم رشك221741306080 72  0.00

91 معيد 5150602562580ضياء غانم جابر رضا221741306081 73  0.00

صفر معيد 0صفرصفر76م37مطارق زياد خلف حميد221741306082 74  0.00

80 معيد 0صفر%16صفر2442معبد الرحمن جبار حمد سمير221741306083 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور

المعدل

الحيائي

63 معيد 420صفر28مصفر41عبد الرحمن شطب لهواك صالح221741306084 76  0.00

62 معيد 5250502950590عبد العزيز جابر عبد حمود221741306085 77  0.00

69 معيد 340صفر%11%235512عبد العزيز كاظم عزيز دفار221741306086 78  0.00

90 معيد 0م50م505052عبد العزيز محسن فيصل كصير221741306087 79  0.00

52 معيد 0مممصفر%3213عبد ا تركي رهيف عليوي221741306088 80  0.00

م معيد 0مصفر8978م87عبد ا راشد ديوان عاشور221741306089 81  0.00

73 معيد 5052512440320عبد ا سعدون علي فيصل221741306090 82  0.00

76 معيد 510صفر62512160عبد ا عوض مزعل عردوس221741306091 83  0.00

76 معيد 0صفرم50م68معبد ا محمود راشد م221741306092 84  0.00

85 معيد 6766620صفر64صفرعبد المهدي رحيم جحيل خليف221741306093 85  0.00

91 معيد 0صفرممم73صفرعبد الهادي احميد عناد ناهي221741306094 86  0.00

50 معيد 280%4318صفر2729عبيد حياوي عبيد وهيب221741306095 87  0.00

89 معيد 300م%16م55معزيز رياض جواد كاظم221741306096 88  0.00

60 معيد 0ممصفرصفر50صفرعقيل عبد الحسين ناصر حسين221741306097 89  0.00

87 معيد 2332290صفر3357علء حسين ضلل دويح221741306098 90  0.00

76 معيد 25590%12صفر3720علء نوري علي جابر221741306099 91  0.00

93 معيد 7369740مصفر67علي جعفر فالح حسن221741306100 92  0.00

72 معيد 0م5527577570علي جليل عبد الحسين عبد الكريم221741306101 93  0.00

92 معيد 5160523337410علي حسون رسول حسون221741306102 94  0.00

84 معيد 3759533238500علي حسين علي جخيم221741306103 95  0.00

84 معيد 0%13مصفرم3850علي حسين محسن م221741306104 96  0.00

87 معيد 550مم623965علي حيدر عبود علكم221741306105 97  0.00

81 ناجح 505056535158399علي خضر عواد شذر221741306106 98  57.00

50 معيد 4241213135350علي ريسان جياد ريه221741306107 99  0.00

25 معيد 0ستخمسستعشرعشر25علي زغير قند خنجر221741306108 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الول الدور
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الحيائي

50 معيد 550صفر28ست%15%16علي سعدون خزعل ذيخان221741306109 101  0.00

85 ناجح 859695988987635علي شلش م خليوي221741306110 102  90.71

94 ناجح 575065665467453علي طالب عودة ناصر221741306111 103  64.71

87 معيد 7687520صفر6994علي عادل ابراهيم حسين221741306112 104  0.00

76 معيد 0صفر3842م5050علي عبد المير ناصر حسين221741306113 105  0.00

75 معيد 560م%12م85معلي عبد الحميد مجيد عبد الكريم221741306114 106  0.00

74 معيد 0صفرصفر28صفرم50علي عبد الرحيم جري حسين221741306115 107  0.00

72 معيد 0%16ثمان%17ثمان5027علي عبد الرزاق عبد ا شلبه221741306116 108  0.00

92 معيد 6969694159660علي عبد ا ساجت لفته221741306117 109  0.00

33 معيد 0اثنتانعشرسبعصفر5050علي عدنان فاضل حسين221741306118 110  0.00

66 معيد 350م%35322014علي عكاب هواش م221741306119 111  0.00

88 معيد 5391385036500علي كمال عبد الرزاق صيوان221741306120 112  0.00

59 معيد 210ستثمانثلث3236علي محسن حبيب صالح221741306121 113  0.00

72 معيد 5065323835200علي م بدر نعمة221741306122 114  0.00

89 ناجح 595070515170440علي نعمه كاظم معيبد221741306123 115  62.86

81 معيد 0م7486ممصفرعلي هليل دايخ يوسف221741306124 116  0.00

69 معيد 5035325042500عمار جواد حرمل علي221741306125 117  0.00

91 معيد 0م7972مممعمار كامل غالي حمد221741306126 118  0.00

60 معيد 22560م6940صفرعمار ياسر بجاي دحام221741306127 119  0.00

80 معيد 5638376162400فضل محسن زغير مشيل221741306128 120  0.00

م معيد 0ممممممفهد حميد عطية خليف221741306129 121  0.00

87 معيد 9130750م%8519فيصل كامل زحيور عليوي221741306130 122  0.00

85 معيد 0صفر838489صفر64كاظم مصطفى عبيد كاظم221741306131 123  0.00

صفر معيد 400صفر50صفر5052كرار رياض جواد كاظم221741306132 124  0.00

71 معيد 0صفر3032صفر5070كرار علي شمخي جبر221741306133 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الحيائي

88 معيد 7055732357600كرار نواف مطلك رحم221741306134 126  0.00

صفر معيد 0ممممسبع50محسن علي محسن عبد الرزاق221741306135 127  0.00

97 معيد 0صفرم60صفر79صفرم  باقر عثمان هاشم221741306136 128  0.00

64 معيد 5062314025500م احمد طعمه عبد الحسين221741306137 129  0.00

80 معيد 370%5087385511م احمد قاسم م221741306138 130  0.00

50 معيد 0صفر3935صفر6024م جمال مرداس جبر221741306139 131  0.00

73 معيد 0صفرصفر61392552م حسن كاظم عبد الواحد ضيف ا221741306140 132  0.00

83 معيد 502651590م54م حميد غني راضي221741306141 133  0.00

87 معيد 0م72مم6384م خالد اسدخان خلطي221741306142 134  0.00

90 ناجح 615052505059412م طالب حبيب نور221741306143 135  58.86

79 معيد 0%546950565718م عبد الرحيم حمود عواد221741306144 136  0.00

صفر معيد 0صفرخمس22عشرثمان83م علي حسين م221741306145 137  0.00

89 معيد 5062650م6071م فاضل كاظم عبيد221741306146 138  0.00

64 معيد 5034503642310م قاسم رزاق عبد النبي221741306147 139  0.00

79 معيد 0عشر57%64836015م منصور انعيم عوده221741306148 140  0.00

82 معيد 0صفر6153705571م وليد فالح جعفر221741306149 141  0.00

78 معيد 5151372932320مرتضى ضياء مجبل مطرود221741306150 142  0.00

81 ناجح 516050665550413مرتضى عبد الرحيم م هادي ياسين221741306151 143  59.00

91 معيد 0صفر73صفر587367مرتضى كريم شناوة حمود221741306152 144  0.00

58 معيد 240صفر%11%505014مرتضى م جاسم ضباب221741306153 145  0.00

80 معيد 6050505332310مرتضى يوسف شنوف حسين221741306154 146  0.00

81 معيد 6450646434510مروان خالد لطيف م221741306155 147  0.00

73 معيد 21620%50305018مروان نهار بدر عباس221741306156 148  0.00

80 معيد 5050530واحد5033مسلم عقيل عمير نشمي221741306157 149  0.00

83 معيد 580م95صفرصفر66مصطفى باسم عبد كحيط221741306158 150  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 520ممصفر82ممصطفى كريم عبد رحيل221741306159 151  0.00

61 ناجح 666766506050420مصطفى ماجد خضير عبد221741306160 152  60.00

55 معيد 5076416363620مصطفى محسن عبد ثامر221741306161 153  0.00

86 معيد 0صفرصفر61صفر7379مصطفى م صبار ناصر221741306162 154  0.00

91 معيد 0م5050م6367منتظر اصعب عبد الجليل حسن221741306163 155  0.00

53 معيد 0مصفر%18م3341منتظر سعد هاشم جبار221741306164 156  0.00

81 معيد 720م6158صفر69منتظر طعمه هنيدي منشد221741306165 157  0.00

94 معيد 630م76678123منتظر علي عدنان عداي221741306166 158  0.00

92 ناجح 706773626560489منتظر هليل فهد نايف221741306167 159  69.86

62 معيد 0%322819%12%3016منصور محسن جلود سمير221741306168 160  0.00

61 معيد 2550500%503916ناصر بهلول ناصر حسين221741306169 161  0.00

86 معيد 0مممم82صفرناصر جاسم علوان محار221741306170 162  0.00

50 معيد 3440265025410نور سعيد هاشم عليوي221741306171 163  0.00

85 معيد 0م56م5259مهادي جياد مهيجر مهلهل221741306172 164  0.00

63 معيد 300%16%50393316وسام سالم فاضل علي221741306173 165  0.00

78 معيد 5038382129260وليد حميد مقداد حسين221741306174 166  0.00

38 معيد 0صفر3250365631وليد كامل زحيور عليوي221741306175 167  0.00

صفر معيد 23560م203850يوسف عباس عبد علي صبير221741306176 168  0.00

88 معيد 0صفرصفر72ممميوسف م جبر خضير221741306177 169  0.00

المشاركون

169 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 149 20 % 11.83

 93.29

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

164 

153 

 73.86

153 

113 

156  140153 139 146 1 

94 65 69 66 75 1 

 60.26 46.43 45.10 47.48 51.37 100.00
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