
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

63 معيد 0سبعمم502550آصف عبد عطشان هاشم221751300001 1  0.00

87 معيد 60768379690مأنمار نصير عبد الكريم داخل221751300002 2  0.00

86 معيد 88750م7078%18أنور حيدر احمد جاسم221751300003 3  0.00

53 معيد 0ثمان%14م69صفر%19أنور ستار م صالح221751300004 4  0.00

77 معيد 6265283526260أنور سعد طعيمه زغير221751300005 5  0.00

74 معيد 4243525050340أنور هشام م حسين عبد المير221751300007 6  0.00

73 معيد 6154625050200أيمن علي هليل جمعه221751300008 7  0.00

85 معيد 530م60546535احسان حسين ناصر جابر221751300009 8  0.00

78 ناجح 636867566051443احمد جابر خشن هلل221751300010 9  63.29

86 معيد 5352502950500احمد حميد علي رهيف221751300011 10  0.00

86 معيد 6166790صفر6463احمد ريحان خليف راهي221751300012 11  0.00

96 ناجح 766077727661518احمد سعيد نايف يوسف221751300013 12  74.00

77 معيد 5335353640370احمد طالب خير ا فنيدي221751300015 13  0.00

77 معيد 0م5342585031احمد عبد الرحيم عبد النبي غالب221751300016 14  0.00

87 معيد 200صفرتسع505451احمد عبد النبي نعيس عامر221751300018 15  0.00

74 معيد 500م57505326احمد عقيل كاظم حمادي221751300022 16  0.00

73 معيد 293329230%5819احمد علي محي ثاجب221751300023 17  0.00

78 معيد 0صفر5653383436احمد فهد شاوي عطيوي221751300024 18  0.00

54 معيد 0ممم382829احمد محسن غضبان سريح221751300025 19  0.00

54 معيد 0خمسصفر%3117%3919احمد م عاشور جلود221751300026 20  0.00

91 معيد 8355644250380احمد مراد شبيب علوي221751300027 21  0.00

85 معيد 0ممم52مماحمد نصار نعيم منصور221751300028 22  0.00

72 معيد 0%18مم40صفر53احمد نعيم حسون هلل221751300029 23  0.00

87 معيد 0م5455583750احمد يحيى عبد الحسين جبير221751300030 24  0.00

53 معيد 200%18صفر%503219ارشد حميد ستار جابر221751300031 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

75 ناجح 615250505750395اركان جليل طنش سرحان221751300032 26  56.43

50 معيد 0ستصفر24%11%2419ازهر رياض مهلهل مسعد221751300033 27  0.00

74 معيد 0%3116%53565019اسعد طالب شريف داود221751300034 28  0.00

87 معيد 6950553651410اسلم عبد الخضر سلمان فيصل221751300035 29  0.00

65 معيد 0سبع25%14%11%3514اكرم كامل ثجيل شاتول221751300036 30  0.00

80 معيد 0واحد21صفر385225المنتظر احمد كاظم خويط221751300037 31  0.00

92 معيد 0م9095م8892امير خلف فرحان سوير221751300038 32  0.00

72 معيد 5324420%535014ايمن علي جبار مهدي221751300039 33  0.00

76 ناجح 566050635355413بلل حسين خضر حسين221751300042 34  59.00

67 معيد 5532253537290تحسين علي مهيدي مناوي221751300044 35  0.00

89 معيد 6541664067400جاسم م خلف عبد ا221751300045 36  0.00

87 معيد 0صفر3434صفر7369جعفر علي وحيد مطير221751300046 37  0.00

84 معيد 5970362527360جعفر موسى شبوط عوج221751300047 38  0.00

صفر معيد 550صفر38م64محاتم سهيل محسن عوده221751300049 39  0.00

67 معيد 320%5030365016حازم حميد كسار عنيد221751300050 40  0.00

69 معيد 0%12صفر%50293513حسن جوده ثجيل شده221751300051 41  0.00

67 معيد 0مم65م74محسن علي م جابر221751300052 42  0.00

85 معيد 7352503351500حسن م فرحان سوير221751300053 43  0.00

79 معيد 0ثمانسبعصفر615650حسين حازم مطشر مزعل221751300056 44  0.00

57 معيد 0ستممم40صفرحسين حسن جليل عداي221751300057 45  0.00

84 ناجح 655954505650418حسين صاحب كاظم حبيب221751300058 46  59.71

89 معيد 6476560صفر6860حسين ضهيد مطير صخي221751300059 47  0.00

72 معيد 5850565450400حسين عبد العباس كاظم دهيرش221751300062 48  0.00

71 معيد 5221373525280حسين عدنان كاظم عبد ا221751300063 49  0.00

87 معيد 0صفرممصفر6286حسين علء إبراهيم م221751300064 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

صفر معيد 0مممم36صفرحسين علي حسون م علي221751300065 51  0.00

59 معيد 5040292827260حسين علي شهيب عياده221751300067 52  0.00

82 معيد 6240366132500حسين علي ناصر كزير221751300068 53  0.00

89 معيد 0مممممصفرحسين غازي عسل برغي221751300069 54  0.00

68 معيد 0ممست505225حسين فلح عبد الحسن شيال221751300070 55  0.00

68 معيد 0مممممثمانحسين كاظم نجم بدير221751300071 56  0.00

61 معيد 2350290صفر3528حسين مثنى صبحي عبد الجبار221751300072 57  0.00

84 معيد 26260صفر402550حسين م جواد موسى221751300073 58  0.00

53 معيد 3621302752250حسين م علي عبد الحسين موسى221751300075 59  0.00

92 معيد 8885630م8021حمزه علوي عثمان علي221751300077 60  0.00

82 معيد 0صفر7455617668حمزه مراد عطيه هاشم221751300078 61  0.00

65 معيد 680م50326065حمود فرج عكله كعيد221751300079 62  0.00

صفر معيد 0صفر2323م4134حيدر داخل كشاش حسن221751300081 63  0.00

69 معيد 39500صفر525050حيدر عباس حسن مرزوك221751300083 64  0.00

79 ناجح 615864535050415حيدر عبد الرضا وداعه ساجت221751300084 65  59.29

83 ناجح 705280846160490حيدر عبد النبي كاظم عطيه221751300085 66  70.00

64 ناجح 635058585050393حيدر م داخل شياع221751300086 67  56.14

82 معيد 5550612550360حيدر م علي خليف221751300087 68  0.00

61 معيد 5031505039500خالد حسين ثامر رعيوي221751300088 69  0.00

59 معيد 0ممم535059خالد رائد منشد جبار221751300089 70  0.00

89 معيد 6339692650500خالد رياض غضبان سليمان221751300090 71  0.00

صفر معيد 600مصفرم6458سامر عباس فاضل مهلهل221751300095 72  0.00

50 معيد 5029532235530سامي علي عمر م221751300096 73  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشسجاد جمال عبد العالي جابر221751300097 74  0.00

م معيد 0ممممممسجاد حميد جواد هاشم221751300098 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

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

66 معيد 240م61225028سجاد خالد مطر علوان221751300099 76  0.00

61 معيد 6650505550420سجاد خليل سلمان فليح221751300100 77  0.00

70 معيد 35300صفر754063سجاد صاحب جعفر زبيد221751300102 78  0.00

66 معيد 7038666754500سجاد عادل جابر سهر221751300104 79  0.00

صفر معيد 0م38م54م64سجاد علي محسن نمنوم221751300105 80  0.00

72 معيد 0صفر9586م69صفرسجاد ناظم كزار جابر221751300106 81  0.00

م معيد 0ممممممسعد رسول سعد خليف221751300107 82  0.00

51 معيد 210مم504154سعد ناظم ذياب ترف221751300108 83  0.00

72 معيد 25540%61505319سلوان عباس جولن معادي221751300109 84  0.00

74 معيد 30210%56505716سيف احمد كاظم والي221751300110 85  0.00

61 معيد 0%5013م503455سيف رعد كامل ثجيل221751300111 86  0.00

60 معيد 5063573332500سيف عباس رهيف خواف221751300112 87  0.00

40 معيد 240صفرصفر362332سيف م حريب جبار221751300115 88  0.00

91 معيد 660صفر90صفر5985ضاري عداي مصدق معل221751300117 89  0.00

57 معيد 0م32صفرم5670ضرغام حسين عبيد وهيب221751300118 90  0.00

43 معيد 0خمس21ثمان353232ضياء حيدر كاظم عبد ا221751300119 91  0.00

79 معيد 750صفر95م75صفرظافر معن حمزه م221751300120 92  0.00

80 معيد 6369614157650عباس حميد نعمه عسكر221751300121 93  0.00

40 معيد 3451200صفر5250عباس ذياب جميل حنيش221751300122 94  0.00

57 معيد 5150505740360عباس سهيل كاظم ديوان221751300123 95  0.00

60 معيد 0صفر31م505034عباس عبد الحسين رشك فليح221751300124 96  0.00

88 معيد 0صفر6556885855عباس عبد نزال مرهون221751300125 97  0.00

75 معيد 0%3414م535051عباس عبد عباس حنون221751300126 98  0.00

86 معيد 0م7569727490عباس فاضل جحيل سعد221751300127 99  0.00

57 معيد 4040250م5532عباس هليل شنيف صايب221751300130 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

69 معيد 2530580صفر5330عبد الباسط حميد عفريت سهر221751300131 101  0.00

83 ناجح 635650505566423عبد الكريم علي عبد الكريم عبد العزيز221751300134 102  60.43

61 معيد 5528503033500عبد ا عبد الحميد مسير جوده221751300135 103  0.00

74 معيد 5650314028330عبد ا عمران موسى حسن221751300137 104  0.00

58 معيد 32330%56405217عبد ا عوده بشيت م221751300138 105  0.00

66 معيد 0مممم5057عبد المنعم احميد عناد ناهي221751300139 106  0.00

67 معيد 0صفر33صفر522756علء جميل فارس عباس221751300140 107  0.00

73 ناجح 505062815050416علء كاظم حاوي عويد221751300141 108  59.43

م معيد 0ممممممعلء مهند كاظم طخم221751300142 109  0.00

85 معيد 73680صفر526170علي جميل حمود عبد221751300143 110  0.00

72 معيد 40380صفر585062علي جواد كاظم محسن221751300144 111  0.00

51 معيد 0مممم%3618علي حسن حيدب حبش221751300145 112  0.00

50 معيد 0واحدصفرصفر29%3818علي حسين مليح محيسن221751300146 113  0.00

صفر معيد 0صفر562426صفر50علي حسين يوسف خلف221751300147 114  0.00

67 معيد 5037562621380علي حكيم احمد عباس221751300148 115  0.00

84 ناجح 757963627972514علي داود طالب فرج221751300149 116  73.43

74 معيد 0صفر67صفر635765علي رزاق مهوس كردي221751300150 117  0.00

77 معيد 31400%57505418علي شهاب احمد عران221751300153 118  0.00

75 معيد 500صفرم51م50علي صباح حنون حسن221751300154 119  0.00

63 معيد 4274503436200علي عبد الكريم كمال عباس221751300156 120  0.00

50 معيد 0م20مم4150علي عبد الكريم مهلهل سرحان221751300157 121  0.00

75 ناجح 555053595053395علي عبد ا جبار خضير221751300158 122  56.43

77 معيد 0صفر725529صفر55علي عبد ا موسى جعفر221751300159 123  0.00

54 معيد 5035505021200علي قادر ساجت داخل221751300161 124  0.00

69 معيد 5040513823360علي م عبد عاكول221751300162 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :6
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

52 معيد 23400صفر415950علي م عبد هادي221751300163 126  0.00

64 معيد 5074505025500علي م قادر م221751300164 127  0.00

85 معيد 50500م556966علي هيثم عبد الخالق حسون221751300165 128  0.00

83 معيد 3786648971700علي يونس جبار صالح221751300166 129  0.00

م معيد 0م42مم6963عماد عبد الحميد كريم طخيخ221751300167 130  0.00

59 معيد 0%13مصفرممصفرعمار ياسر عبد الصاحب براك221751300168 131  0.00

75 معيد 6071604050560عمر احمد سلمان عون221751300169 132  0.00

53 معيد 4021500صفر4250عمر حسين صالح برهان221751300170 133  0.00

89 معيد 91560م76م75عوده حسن علي محيسن221751300171 134  0.00

88 معيد 5850763735500عون فاخر شليبه جابر221751300172 135  0.00

74 معيد 6450546637410غزوان جبار حمود داغر221751300173 136  0.00

83 معيد 330صفر53273558غسان كاظم حسن حميده221751300174 137  0.00

صفر معيد 0صفرممصفر34مغفار علي غانم كاطع221751300176 138  0.00

57 معيد 510م33م4030غيث حمد والي صحن221751300177 139  0.00

75 معيد 6028515039500فاضل رحيم كاظم بجاي221751300179 140  0.00

م معيد 0ممممممفراج اسعود عدنان فاضل221751300180 141  0.00

77 معيد 0صفرصفر30مصفرصفرفضل نجم عبد حمود221751300181 142  0.00

60 معيد 310صفر55262550فهد سالم صباح كيظي221751300182 143  0.00

صفر معيد 0مممم4262كاظم حاكم نزال شخير221751300183 144  0.00

86 معيد 0صفرمصفر76م77كاظم قاسم جبار والي221751300185 145  0.00

79 معيد 5252595029530كاظم كريم حشف مالح221751300186 146  0.00

82 معيد 290صفرم505050كرار حربي حامي جوده221751300187 147  0.00

75 معيد 550مم5050مكرار خضير دينار عبد221751300189 148  0.00

79 ناجح 708574827979548كرار خضير هاشم حمدان221751300190 149  78.29

54 معيد 5152332032400كرار علي نجم عبيد221751300191 150  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :7
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

79 معيد 5340383535360كرار عوده خزعل ظاهر221751300192 151  0.00

77 معيد 42550م54م57ليث جابر غريب فدعم221751300193 152  0.00

79 معيد 27280%43384011ليث حيدر صبار وحيد221751300194 153  0.00

59 معيد 25390%50354015ليث عماد حاكم عباس221751300195 154  0.00

81 معيد 500صفرم505050مجتبى ماجد طلل مطلك221751300196 155  0.00

72 معيد 0م5637303328محسن جواد مكطوف جلب221751300197 156  0.00

60 معيد 24500%50213219م جبار زغير عباس221751300198 157  0.00

86 معيد 380صفر60م75صفرم جبر منشد حمود221751300199 158  0.00

64 معيد 25560صفر335037م جمعه حسون رويعي221751300200 159  0.00

59 معيد 30370مصفر5021م حسن رزاق حسين جبر221751300202 160  0.00

55 معيد 5036353232500م راشد حنيفش رشيد221751300203 161  0.00

91 معيد 40540م64صفر61م عبد الرضا شرشاب ياسين221751300206 162  0.00

69 معيد 0%15%16صفر373233م عبد العظيم م حسين221751300207 163  0.00

55 معيد 0صفرصفرصفر432925م عبد القادر مشرف شيال221751300208 164  0.00

65 معيد 34500%50503318م علوان حربي راضي221751300209 165  0.00

52 معيد 0م31مم3229م علي محمود مشكور221751300210 166  0.00

75 معيد 0مصفرم50م52م قاسم ثجيل سلمان221751300212 167  0.00

60 معيد 350مم403834م كامل جادر شياع221751300213 168  0.00

73 معيد 6035394257410م كامل وحيد سلمان221751300214 169  0.00

62 معيد 5341515055520م محسن جبار بجاي221751300215 170  0.00

75 معيد 530م54506061م ميثاق جهاد عبد ا221751300217 171  0.00

66 معيد 5151503150410م ميثم حسين حمود221751300218 172  0.00

73 معيد 50270م41م58م نصار دويان شناوه221751300219 173  0.00

50 معيد 0صفرصفرم313034محمود حسين ذياب جيجان221751300220 174  0.00

66 معيد 5227502130500مرتجى حازم كريم عبد221751300221 175  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :8
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

50 معيد 24300تسع382633مرتضى دنان علي جوده221751300222 176  0.00

89 ناجح 779393729296612مرتضى موسى حسن حسين221751300223 177  87.43

64 معيد 0مصفرم402720مسلم عقيل نعمه عزوز221751300224 178  0.00

64 معيد 0م%3334232812مصطفى احمد جبار عبد221751300225 179  0.00

م معيد 0ممممم34مصطفى اياد عبد الرزاق سلمان221751300226 180  0.00

63 معيد 0صفرممصفر2929مصطفى جعفر خميس جبر221751300227 181  0.00

76 معيد 0مم54364239مصطفى جليل كاظم هاشم221751300228 182  0.00

68 معيد 0%2315%36304019مصطفى عبد الكاظم عكال معله221751300229 183  0.00

72 معيد 510مم41صفر37مصطفى عيسى عباس نايف221751300230 184  0.00

67 معيد 500م%4019%5012مصطفى فاخر كاظم منشد221751300231 185  0.00

52 معيد 0مصفر36م%4014مظفر فاضل سنيد حسين221751300233 186  0.00

75 معيد 0صفر21م527534منتظر صلح سلمان حسين221751300234 187  0.00

70 معيد 0ممصفرمم72منتظر طالب فاخر ضايف221751300235 188  0.00

82 معيد 0صفر7584757280منتظر عبد الستار جبار دايخ221751300236 189  0.00

68 معيد 5058683952320مهند سامي كوين علوان221751300237 190  0.00

81 معيد 870%6817صفر6455مهيمن حسين علي يوسف221751300238 191  0.00

67 معيد 500%15%2819%5219موسى علي موسى عبود221751300239 192  0.00

68 معيد 24280%19%433019ميثم خليل إبراهيم علي221751300240 193  0.00

80 ناجح 715465506350433ناصر حسين داخل نايف221751300241 194  61.86

69 معيد 5033502120230نايف عبد ا مايع سلطان221751300242 195  0.00

70 معيد 500%18تسع345038نشوان سلم نجم عبد ا221751300243 196  0.00

77 معيد 600صفرمصفرصفر59نصير عباس علوي عبد ا221751300244 197  0.00

54 معيد 5150512340370هادي عبد ا هاشم هليل221751300246 198  0.00

78 معيد 2950410صفر6060وسام حسن سلمان مطشر221751300247 199  0.00

61 معيد 6172552731390وسام عادل عبد الجليل جابر221751300248 200  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :9
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

المشاركون

200 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 184 15 % 7.50

 94.30

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

193 

182 

 74.07

189 

140 

182  168152 161 167 0 

98 99 53 56 69 0 

 53.85 58.93 34.87 34.78 41.32 0.00
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