
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 :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

60 راسب 0صفرثلثأربع505769أحمد رزاق مهدي سوادي221741306001 1  0.00

82 ناجح 736368616367477أحمد عباس جبار ضايف221741306002 2  68.14

93 ناجح 507958605374467أسلم عباس عبد الكاظم عليوي221741306003 3  66.71

70 راسب 530تسع%13%292913ابراهيم م عبيد جواد221741306004 4  0.00

85 راسب 5550724071590اثير علي كاظم عبود221741306005 5  0.00

58 راسب 0غغغغغغاحمد جواد كاظم عريان221741306006 6  0.00

66 راسب 5127244150500احمد راهي محسن راهي221741306008 7  0.00

96 ناجح 897293897780596احمد سعود كاطع صمان221741306009 8  85.14

64 راسب 0%11%13ثلثخمس3141احمد طالب رسن رية221741306010 9  0.00

83 راسب 7059265352500احمد عبد الحسين ناصر محيسن221741306011 10  0.00

82 راسب 5084504050540احمد عبد الرزاق محمود ساجت221741306012 11  0.00

93 ناجح 617159557358470احمد عزيز هادي معيدي221741306013 12  67.14

75 راسب 500غصفراثنتان5350احمد علي حسن حريز221741306014 13  0.00

64 راسب 0غغغغغ30احمد عيسى حايف فارس221741306016 14  0.00

74 راسب 5650385750640احمد م حميد حدود221741306018 15  0.00

76 راسب 5050305042520احمد نعيم كاظم ياسر221741306019 16  0.00

92 راسب 0غغغ74غ70احمد وليد طعيمة عبد الحسين221741306020 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغاسامة ابراهيم سداوي صوين221741306021 18  0.00

79 راسب 6051305550550اسامة يحيى كاظم رهيف221741306022 19  0.00

67 راسب 0غغغغغغاشرف سامي فرحان عويد221741306023 20  0.00

80 راسب 5556625537630اشرف عبد داخل حبيب221741306024 21  0.00

62 راسب 220عشر30555672ايمن عامر عبد العباس كريم221741306028 22  0.00

50 راسب 230%17%41353114بدر الدين عدنان بدري حسين221741306029 23  0.00

54 راسب 0غغغغغغتحسين علي ناجي حسين221741306030 24  0.00

88 ناجح 586351536659438تيسير ستار عباس جابر221741306031 25  62.57

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 :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

76 ناجح 505150745650407جعفر حسن جابر عبد221741306032 26  58.14

72 ناجح 676970505558441جعفر كاظم جاسم م221741306035 27  63.00

78 راسب 5033363450320حسن رياض غالب ارهيش221741306036 28  0.00

80 ناجح 636565535085461حسن سعد حشف شاهر221741306037 29  65.86

68 راسب 0%205116%542612حسن علي ثاجب فرحان221741306038 30  0.00

94 ناجح 778276848678577حسن عودة حاشوش جواد221741306039 31  82.43

92 ناجح 716788869689589حسن مجيد م محسن221741306040 32  84.14

60 راسب 5042252522500حسين حيدر عبد الحسن جري221741306043 33  0.00

87 راسب 5650305062290حسين عبد الخالق جواد علي221741306044 34  0.00

88 راسب 6661345075500حسين غزيل عجيمي تويلي221741306046 35  0.00

75 ناجح 546850535059409حسين كاطع يوسف ظاهر221741306047 36  58.43

72 راسب 0ثمان5053أربع4054حسين كريم حمد حيدر221741306049 37  0.00

64 راسب 0غغغغغصفرحسين وحيد جري عذاب221741306050 38  0.00

81 راسب 5360815229530حيدر احمد سلمان احمد221741306051 39  0.00

50 راسب 210تسع%11سبعغ27حيدر جبار جاسم واجد221741306052 40  0.00

65 راسب 0غغغغ5050حيدر شاكر داخل كاظم221741306054 41  0.00

76 ناجح 526667696676472حيدر عباس غازي عطب221741306055 42  67.43

89 راسب 6050713242510حيدر علي سمير عودة221741306057 43  0.00

84 راسب 5054505335330خطيب سعيد عبد حمود221741306058 44  0.00

80 راسب 5563543967500رائد سعد مرزوق منهي221741306060 45  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشرشيد شاكر رشيد عبد الحسين221741306061 46  0.00

63 راسب 5050502230360رضا كاظم عزيز عبد علي221741306062 47  0.00

84 راسب 26260%54652317زين العابدين احمد عبد طلب221741306064 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغزين العابدين علي داخل كاظم221741306065 49  0.00

81 راسب 5261345050300سامر عدنان نجم عبود221741306066 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
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 21300%15%525512سجاد عاشور جواد نزال221741306068 51  0.00

89 ناجح 677050756774492سجاد عبد الواحد دويش دلي221741306069 52  70.29

98 راسب 880عشر81ست8894سراقه عبد الحميد مجيد عبد الكريم221741306071 53  0.00

72 راسب 360تسع%18تسع5072سعد خيون م كريم221741306072 54  0.00

93 راسب 7365389060770سعد كاظم راشد عيال221741306073 55  0.00

79 راسب 260غغ%505011سعد نعمه عبد بريش221741306074 56  0.00

78 ناجح 516760505054410سلوان طالب مزهر كحامي221741306075 57  58.57

91 ناجح 827466715378515سيف علي مجيد بدر221741306076 58  73.57

70 راسب 260%18%50522719صادق حسين تويه عكال221741306078 59  0.00

88 راسب 7076228267670ضرغام عماد كاظم رشك221741306080 60  0.00

91 راسب 5150603362580ضياء غانم جابر رضا221741306081 61  0.00

غ راسب 0غغ76غغغطارق زياد خلف حميد221741306082 62  0.00

80 راسب 26500%18%373819عبد الرحمن جبار حمد سمير221741306083 63  0.00

63 راسب 2528210%383315عبد الرحمن شطب لهواك صالح221741306084 64  0.00

62 راسب 5250502250590عبد العزيز جابر عبد حمود221741306085 65  0.00

69 راسب 0غ%16ثمانغ55غعبد العزيز كاظم عزيز دفار221741306086 66  0.00

90 ناجح 505052665057415عبد العزيز محسن فيصل كصير221741306087 67  59.29

52 راسب 0غغغغغغعبد ا تركي رهيف عليوي221741306088 68  0.00

98 راسب 8789897877320عبد ا راشد ديوان عاشور221741306089 69  0.00

73 راسب 0غغغ505251عبد ا سعدون علي فيصل221741306090 70  0.00

76 راسب 510ثمان60%625117عبد ا عوض مزعل عردوس221741306091 71  0.00

76 راسب 5068225050520عبد ا محمود راشد م221741306092 72  0.00

85 ناجح 606450676662454عبد المهدي رحيم جحيل خليف221741306093 73  64.86

91 ناجح 677364516854468عبد الهادي احميد عناد ناهي221741306094 74  66.86

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعبيد حياوي عبيد وهيب221741306095 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 الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 راسب 36340%64553419عزيز رياض جواد كاظم221741306096 76  0.00

60 راسب 0غغغغ50غعقيل عبد الحسين ناصر حسين221741306097 77  0.00

87 راسب 2229510%395719علء حسين ضلل دويح221741306098 78  0.00

76 راسب 24590%18عشر5025علء نوري علي جابر221741306099 79  0.00

93 راسب 6776387369740علي جعفر فالح حسن221741306100 80  0.00

72 ناجح 558657757078493علي جليل عبد الحسين عبد الكريم221741306101 81  70.43

92 ناجح 516052756969468علي حسون رسول حسون221741306102 82  66.86

84 راسب 5059535240500علي حسين علي جخيم221741306103 83  0.00

84 راسب 0غصفر22صفر4150علي حسين محسن م221741306104 84  0.00

87 راسب 550غغ65غ62علي حيدر عبود علكم221741306105 85  0.00

50 راسب 5051223550500علي ريسان جياد ريه221741306107 86  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي زغير قند خنجر221741306108 87  0.00

50 راسب 550%12صفر2040%15علي سعدون خزعل ذيخان221741306109 88  0.00

87 ناجح 699451768752516علي عادل ابراهيم حسين221741306112 89  73.71

76 راسب 5050273340390علي عبد المير ناصر حسين221741306113 90  0.00

75 راسب 5685425065560علي عبد الحميد مجيد عبد الكريم221741306114 91  0.00

74 راسب 0غغغغغ50علي عبد الرحيم جري حسين221741306115 92  0.00

72 راسب 0%14%17اثنتانواحد5026علي عبد الرزاق عبد ا شلبه221741306116 93  0.00

92 ناجح 696969505966474علي عبد ا ساجت لفته221741306117 94  67.71

42 راسب 300%12%11ست5050علي عدنان فاضل حسين221741306118 95  0.00

66 راسب 390غ%14%362114علي عكاب هواش م221741306119 96  0.00

88 ناجح 539150506350445علي كمال عبد الرزاق صيوان221741306120 97  63.57

59 راسب 0%19سبعغخمس2524علي محسن حبيب صالح221741306121 98  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي م بدر نعمة221741306122 99  0.00

81 راسب 7486800صفر6350علي هليل دايخ يوسف221741306124 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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رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

69 راسب 5052215034500عمار جواد حرمل علي221741306125 101  0.00

91 راسب 6263427972830عمار كامل غالي حمد221741306126 102  0.00

60 راسب 36560%52694018عمار ياسر بجاي دحام221741306127 103  0.00

80 راسب 5628336162420فضل محسن زغير مشيل221741306128 104  0.00

غ راسب 0غغغغغغفهد حميد عطية خليف221741306129 105  0.00

87 راسب 8557309152750فيصل كامل زحيور عليوي221741306130 106  0.00

85 ناجح 647383848981559كاظم مصطفى عبيد كاظم221741306131 107  79.86

92 ناجح 505261505255412كرار رياض جواد كاظم221741306132 108  58.86

71 راسب 5070222437370كرار علي شمخي جبر221741306133 109  0.00

88 ناجح 705573615760464كرار نواف مطلك رحم221741306134 110  66.29

76 راسب 0غعشر38صفر5034محسن علي محسن عبد الرزاق221741306135 111  0.00

97 راسب 5979566026520م  باقر عثمان هاشم221741306136 112  0.00

64 راسب 5062282336500م احمد طعمه عبد الحسين221741306137 113  0.00

80 ناجح 508750555055427م احمد قاسم م221741306138 114  61.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم جمال مرداس جبر221741306139 115  0.00

73 راسب 6129245250370م حسن كاظم عبد الواحد ضيف ا221741306140 116  0.00

83 ناجح 546750505159414م حميد غني راضي221741306141 117  59.14

87 راسب 0غ72غصفر6384م خالد اسدخان خلطي221741306142 118  0.00

79 ناجح 546950565770435م عبد الرحيم حمود عواد221741306144 119  62.14

83 راسب 5269230أربعثلث83م علي حسين م221741306145 120  0.00

89 راسب 6071265062650م فاضل كاظم عبيد221741306146 121  0.00

64 راسب 0غغ5024غ50م قاسم رزاق عبد النبي221741306147 122  0.00

79 ناجح 648360505766459م منصور انعيم عوده221741306148 123  65.57

82 ناجح 615370557158450م وليد فالح جعفر221741306149 124  64.29

78 راسب 5151403453500مرتضى ضياء مجبل مطرود221741306150 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

91 ناجح 587367637367492مرتضى كريم شناوة حمود221741306152 126  70.29

58 راسب 500%12%18%505015مرتضى م جاسم ضباب221741306153 127  0.00

80 راسب 6050505350420مرتضى يوسف شنوف حسين221741306154 128  0.00

81 راسب 6450646439510مروان خالد لطيف م221741306155 129  0.00

73 راسب 5040502435620مروان نهار بدر عباس221741306156 130  0.00

80 راسب 5036285050530مسلم عقيل عمير نشمي221741306157 131  0.00

83 ناجح 667758956958506مصطفى باسم عبد كحيط221741306158 132  72.29

89 راسب 520غغ8267غمصطفى كريم عبد رحيل221741306159 133  0.00

55 ناجح 507652636362421مصطفى محسن عبد ثامر221741306161 134  60.14

86 راسب 0غصفر61%737919مصطفى م صبار ناصر221741306162 135  0.00

91 ناجح 636750505050421منتظر اصعب عبد الجليل حسن221741306163 136  60.14

53 راسب 0غغغغغ27منتظر سعد هاشم جبار221741306164 137  0.00

81 ناجح 695061585072441منتظر طعمه هنيدي منشد221741306165 138  63.00

94 راسب 7667813567630منتظر علي عدنان عداي221741306166 139  0.00

62 راسب 0غغغغغغمنصور محسن جلود سمير221741306168 140  0.00

61 راسب 5064322150500ناصر بهلول ناصر حسين221741306169 141  0.00

86 راسب 0غغغغ5182ناصر جاسم علوان محار221741306170 142  0.00

50 راسب 3331375034380نور سعيد هاشم عليوي221741306171 143  0.00

85 ناجح 535259575677439هادي جياد مهيجر مهلهل221741306172 144  62.71

63 راسب 0غغغغغ50وسام سالم فاضل علي221741306173 145  0.00

78 راسب 0غغغغغ50وليد حميد مقداد حسين221741306174 146  0.00

غ راسب 0غغ56غ50%14وليد كامل زحيور عليوي221741306175 147  0.00

90 راسب 560صفرتسع707450يوسف عباس عبد علي صبير221741306176 148  0.00

88 راسب 0غغ72غغغيوسف م جبر خضير221741306177 149  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 :7
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

149 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

112 37 % 24.83

 90.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

10 

9 

 55.00

40 

22 

51  7871 70 61 0 

30 17 26 26 30 0 

 58.82 21.79 36.62 37.14 49.18 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


