
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

51 راسب 58510غ55غ50حيدر ابراهيم حاجم مختاض221621306011 1  0.00

90 ناجح 506760627659464م هاشم جبار خليف221621306038 2  66.29

60 ناجح 505158586450391أحمد حكيم عاجل كاظم221721306001 3  55.86

77 راسب 3950576159350ابا ذر ادريس مجيد هادي221721306002 4  0.00

78 راسب 3022503756500احمد العيوس حاشوش فرحان221721306004 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد ثامر عبد رومي221721306005 6  0.00

75 راسب 5027505153400احمد حسن منشد خضير221721306006 7  0.00

73 ناجح 665076679050472احمد حسين علي عبيد221721306007 8  67.43

72 راسب 5640555075570احمد خلف خضر مري221721306008 9  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحمد صلح عبد الهادي عبود221721306009 10  0.00

59 راسب 3125262260210احمد عباس حسن يوسف221721306010 11  0.00

52 راسب 0%5011%2214%11%19احمد ناصر حسين خليف221721306011 12  0.00

70 راسب 5529745350500احمد هاشم مجيد رحيمه221721306012 13  0.00

75 ناجح 556365505754419احمد هليل فهد نايف221721306013 14  59.86

77 ناجح 505062507153413احمد يونس عطية هايس221721306014 15  59.00

56 راسب 5055625394380ارشد م طارش سد خان221721306015 16  0.00

58 راسب 395050260%3614ازهر كريم ناصر جبر221721306016 17  0.00

71 راسب 6638505067580اسامه نعمه حسين والي221721306017 18  0.00

80 راسب 5027525666590اسعد رياض شريف جبر221721306018 19  0.00

77 راسب 0غ56غ343150اسعد عواد شاكر بداي221721306019 20  0.00

61 راسب 4150625068510اكرم ناظم رحيم طاهر221721306020 21  0.00

55 ناجح 505065505359382انور احمد كريوش جبير221721306022 22  54.57

73 راسب 0%365061216113بسام كاظم عايد حمود221721306024 23  0.00

67 راسب 0غ51غغغ34بهاء عوده تعبان جبير221721306025 24  0.00

51 راسب 50660%57507218جاسم م زاهي صنات221721306026 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

56 راسب 3650613559300جمال ناصر حسين مسير221721306027 26  0.00

76 ناجح 505050675853404جميل غانم خشان عباس221721306028 27  57.71

غ راسب 0غغغ5054غحافظ هلل مهدي جاسم221721306029 28  0.00

69 راسب 5527565052310حسن علي خماط عبيد221721306030 29  0.00

55 ناجح 505150505850364حسن قاسم وحيد عبد221721306032 30  52.00

76 راسب 3550715051520حسين حسن بدر سليمان221721306034 31  0.00

50 راسب 3752643155240حسين علي حسين عبيد221721306036 32  0.00

83 ناجح 555271615053425حسين محسن كاطع درج221721306037 33  60.71

79 ناجح 667070526550452حسين نبيل موسى علي221721306038 34  64.57

83 راسب 5227625072500حسين هادي عودة جابر221721306039 35  0.00

تسع راسب 0غ55غ50غغحيدر رحيم خضير عباس221721306041 36  0.00

63 راسب 3754595264500حيدر م ختون حمد221721306042 37  0.00

65 راسب 55500غ332357خضير مطشر جبار مهيدي221721306044 38  0.00

77 راسب 5054605036500ذو الفقار كاظم عبدالحسين خفيف221721306045 39  0.00

67 راسب 4051745057500رائد لطيف مطر سالم221721306046 40  0.00

60 ناجح 515066505450381رعد موسى حرز مظلوم221721306047 41  54.43

76 راسب 3651555755500ستار جابر جاسم جبر221721306048 42  0.00

62 راسب 3823533566500سيف جعفر عبد الشريف مسير221721306050 43  0.00

74 راسب 5054240%275119سيف عباس عبد علي صبير221721306052 44  0.00

56 ناجح 505063705062401صادق حسن غضبان سريح221721306053 45  57.29

81 راسب 3557555050280صادق طاهر ماضي بدر221721306054 46  0.00

85 ناجح 546875516050443صباح خلف عواد منشد221721306055 47  63.29

67 راسب 3660503252550صفاء كامل مايوس عكاب221721306056 48  0.00

78 راسب 4252646568600ضياء علي مطير عبيد221721306057 49  0.00

79 راسب 3457663957560عايد مبارك حمود عفريت221721306058 50  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 ناجح 627354555867419عباس عبد الحسين ماهر جياد221721306060 51  59.86

59 راسب 3752542652340علء أحمد مجيد عجيل221721306061 52  0.00

74 راسب 5051675062380علء رعد حسن ناصر221721306062 53  0.00

87 راسب 3651745058530علي حسين جبير منهي221721306063 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين فاضل حليحل221721306064 55  0.00

84 راسب 0غغغ50غغعلي حسين مزهر عويد221721306065 56  0.00

غ راسب 57500غغغ50علي خلف خيون رجيب221721306067 57  0.00

53 راسب 0غ28%5917غغعلي رحيم صونان عبود221721306068 58  0.00

50 راسب 0غغغغغ21علي كريم شكاي جوده221721306069 59  0.00

64 راسب 5042663150260عماد بشير صكر سفيح221721306070 60  0.00

71 ناجح 685272516990473عمار عبد الحمزه كاظم شاتول221721306071 61  67.57

72 راسب 3840662850500فهد عيد عواد ضيدان221721306072 62  0.00

69 راسب 3524605253530كرار ايوب شريف نعيم221721306073 63  0.00

65 راسب 4135655853510كرار جاسم خضر جساب221721306074 64  0.00

72 ناجح 505053555850388كرار ستار جهاد حرامي221721306075 65  55.43

65 راسب 4262383250580كرار ستار سعدون نصيف221721306076 66  0.00

59 راسب 4137505055550كرار عبد الجبار حسين عبد ا221721306077 67  0.00

53 راسب 3850505052640كرار علي طالب علي221721306078 68  0.00

66 راسب 6565503936680كرار علي عطار سالم221721306079 69  0.00

81 ناجح 675558506288461كرار قاسم طالب علي221721306080 70  65.86

50 ناجح 505050515063364ليث ثائر علي فليح221721306081 71  52.00

84 راسب 3953675350500محسن عبد محسن عبد221721306082 72  0.00

70 راسب 5050543552570م جبار عبد شاتي221721306083 73  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم جميل جاسم م221721306084 74  0.00

83 راسب 3622395050310م زكي حمد عبود221721306085 75  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

57 راسب 540غغغغستم شريف عويد عبد الحسين221721306086 76  0.00

68 راسب 610صفرصفر505052م صالح هاشم عزيز221721306087 77  0.00

69 راسب 555037520%5017م صبار عطيوي عبد221721306088 78  0.00

ثلث راسب 5023805750630م عبيد مزهر عليوي221721306089 79  0.00

74 راسب 4027672550500م قاسم حميد عليعل221721306091 80  0.00

74 ناجح 545059505057394مرتض م كاظم جبر221721306092 81  56.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى راضي حسن شاطي221721306094 82  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى رياض محسن مهدي221721306095 83  0.00

56 ناجح 676169517180455مصطفى عصام بندر خضير221721306096 84  65.00

74 راسب 560%12صفر5050%18مصطفى م جبار عبد221721306097 85  0.00

76 راسب 0غ50غغغغمصطفى هادي ناهي لفته221721306098 86  0.00

73 راسب 4021403951350منتظر سلمان علي يوسف221721306099 87  0.00

82 راسب 5022305241380موفق عبد داخل حبيب221721306100 88  0.00

85 راسب 3950336250500ميثم ايوب شريف نعيم221721306101 89  0.00

72 راسب 0غغغغغغنعيم علي شنين صالح221721306102 90  0.00

64 راسب 5050605037620هشام زامل هاشم عبد ا221721306103 91  0.00

83 ناجح 505064505058405هيثم قاسم شريف راضي221721306104 92  57.86

62 راسب 5034725450500واثق فريد عبد جخيور221721306105 93  0.00

89 ناجح 655276505062444يحيى وهاب صالح جعفر221721306106 94  63.43

76 راسب 3533675050560يوسف حسين موسى عوده221721306108 95  0.00

المشاركون

95 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

73 22 % 23.16

 50.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

2 

 35.00

60 

21 

42  1454 10 26 0 

15 5 33 2 8 0 

 35.71 35.71 61.11 20.00 30.77 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


