
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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 ناجح 515050576450396احمد جاسم كريم عكيب221721307001 1  56.57

80 راسب 25540غ57غ50احمد جاسم م حسن221721307002 2  0.00

صفر راسب 58670غ50%16غاحمد جواد كاظم خلف221721307003 3  0.00

63 راسب 5028263753550احمد رضا عبود ردام221721307004 4  0.00

77 راسب 0غغ5050غ50احمد رياض عبد ا رداد221721307005 5  0.00

61 راسب 5050285350610احمد صباح عزت علي221721307006 6  0.00

72 ناجح 505050695051392احمد م صالح مهدي221721307007 7  56.00

غ راسب 0غغغغغغاسعد غالب سالم داود221721307008 8  0.00

67 راسب 303950560%2816اسعد م محسن شناوه221721307009 9  0.00

69 راسب 5029503250500امجد جاسم حمادي ناهي221721307010 10  0.00

70 راسب 5032535336500امير مبلط مطلك راهي221721307011 11  0.00

63 راسب 3938505039500باسم حسين مطر طاهر221721307013 12  0.00

77 ناجح 505754505250390بلل ضياء عزيز نعمه221721307014 13  55.71

61 راسب 0غ50غ50غ50جعفر حسن عبد صويلح221721307015 14  0.00

71 راسب 3036593456570حسن حميد جخم حاشي221721307016 15  0.00

50 راسب 3450502750270حسن كاظم كطيف جبر221721307017 16  0.00

80 ناجح 525075607558450حسن منذر حسن خضوري221721307018 17  64.29

68 راسب 4040602735500حسن هليل وحيد والي221721307019 18  0.00

50 راسب 5733223641500حسين حسام عبد علي زغير221721307020 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رشيد حميد شناوه221721307022 20  0.00

27 راسب 0%696450205112حسين حضيف علي ثجيل221721307023 21  0.00

غ راسب 500غغغغغحمزه جعفر جمعه حمود221721307024 22  0.00

56 راسب 5041383237500حمزه قاسم منصور حسين221721307025 23  0.00

71 ناجح 535050515059384حيدر بديوي دعيم فنفون221721307026 24  54.86

70 ناجح 525256555556396حيدر جبار شناوه شاتول221721307027 25  56.57

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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

73 راسب 5023512341500حيدر دعيبل هادف ديكان221721307028 26  0.00

64 راسب 2562655668200خليفه كريم ربيع ابيضان221721307029 27  0.00

54 راسب 3854505053580ذو الفقار علي محسن عبد ا221721307030 28  0.00

61 راسب 4150503842350رائد احمد شاكر حسن221721307031 29  0.00

57 راسب 0غ50%26222215رعد جبار بردان ياسر221721307032 30  0.00

73 راسب 3420243450500رياض وارد غبش بندر221721307033 31  0.00

63 راسب 5037353650500ستار جبار ماهود جابر221721307034 32  0.00

75 راسب 3730625957510سجاد حسين فليح كاظم221721307035 33  0.00

72 راسب 0غغغ55غغسجاد عبد الكاظم عبد الحسين اجويد221721307036 34  0.00

65 راسب 0%403620244015سجاد غالب عزيز عجيل221721307037 35  0.00

غ راسب 0غغغغغغسعدون صابر فالح حرس221721307039 36  0.00

75 راسب 5336566150500سيف داخل مشني موسى221721307040 37  0.00

68 راسب 500غغغغغصفاء حسين جوده حزام221721307041 38  0.00

50 راسب 0%223414%262416طاهر نعناع ساجت م221721307042 39  0.00

59 راسب 3629503050530عباس ابراهيم يوسف عكله221721307043 40  0.00

68 راسب 590غغغغغعباس سرحان حلو صحن221721307044 41  0.00

74 راسب 4032615050240عباس فاضل عباس وارد221721307045 42  0.00

59 راسب 0%59375011%2915عبد المير ابراهيم وديع هداد221721307046 43  0.00

67 راسب 39290%6419%3816عبد الرحمن دحام عايد هادي221721307047 44  0.00

64 راسب 505034500%2017علء مرتضى هاشم سلطان221721307048 45  0.00

72 راسب 5425695560500علي ابراهيم طلب شمخي221721307049 46  0.00

73 راسب 3850573069520علي الرضا ابراهيم شاكر خضير221721307050 47  0.00

61 راسب 5023656150400علي جاسم كريم جبر221721307052 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي حسين مطشر لطيف221721307053 49  0.00

60 راسب 2179640واحد%12صفرعلي خليل جبار حنون221721307054 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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

32 راسب 3433532140500علي سعد رزاق كاظم221721307055 51  0.00

50 راسب 4150635050500علي عباس علي رضا221721307056 52  0.00

28 راسب 31500%17%14%2218علي عبد الحسن شوين صكر221721307057 53  0.00

50 راسب 3338532135380علي عقيل عوده كطامي221721307058 54  0.00

59 ناجح 505056576557394علي عيدان شاطي طروم221721307059 55  56.29

68 راسب 2061510%18%4011علي كاظم موازي ناصر221721307060 56  0.00

73 ناجح 505250685150394علي مزيد حسن حمود221721307061 57  56.29

54 راسب 3025533450500عمار سعد محيسن نايف221721307064 58  0.00

57 راسب 3933505061510فاضل عبد العباس حسين مهدي221721307066 59  0.00

غ راسب 0غغغغغغكاظم عبد الشريف برغوث صياح221721307067 60  0.00

67 راسب 515528360%2517كرار حيدر سامي جاسم221721307068 61  0.00

74 راسب 5850225050500كرار رزاق ناصر حمندي221721307070 62  0.00

71 راسب 3837505450500كرار علي حسين كاظم221721307071 63  0.00

86 ناجح 615072505653428كريم حسين كريم عيسى221721307072 64  61.14

58 ناجح 505060505361382ماجد حمود علي مسعود221721307073 65  54.57

82 راسب 0غغغ50غغمحسن عجيل عبد خزام221721307074 66  0.00

59 راسب 2924203035260م داخل حطيحط راهي221721307076 67  0.00

74 ناجح 505551565055391م سلم عبد الحسين خليف221721307077 68  55.86

63 راسب 500غ50غغ50م صبار ياسر حبل221721307078 69  0.00

74 ناجح 505350535058388م عدنان ضياء عزيز221721307079 70  55.43

62 راسب 6352325250580م علكم غالي فهد221721307080 71  0.00

75 راسب 500غغغ34غم كامل م حاجم221721307081 72  0.00

70 راسب 4150505050500محمود شاكر هاشم كطافه221721307082 73  0.00

79 ناجح 506054505050393مرتضى احمد سهر مخيلف221721307083 74  56.14

50 راسب 50263339230%19مرتضى عبد الواحد مظلوم سرحان221721307084 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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

71 راسب 5039395059500مرتضى عبد عويد محيسن221721307085 76  0.00

63 ناجح 515059505168392منتظر اياد صالح حميد221721307086 77  56.00

64 راسب 3763515550500ناصر بدر حساب فلغوص221721307088 78  0.00

64 ناجح 667461507561451نشوان عدنان نعمه كاظم221721307089 79  64.43

78 راسب 3556245764500نعيم ثجيل عاشور راضي221721307090 80  0.00

59 راسب 5053500%325014هاني عواد شناوه خضر221721307091 81  0.00

69 راسب 3450673050500وليد خالد جاسم خليوي221721307092 82  0.00

68 راسب 2920505039500وليد كاظم م نعاس221721307093 83  0.00

58 راسب 0غغغغغغياسر نصار حسين ثاني221721307094 84  0.00

66 راسب 3838243625290يحيى جميل فرحان عذاب221721307095 85  0.00

غ راسب 0غغغغغغيوسف جواد يوسف حسين221721307096 86  0.00

المشاركون

86 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

71 15 % 17.44

 60.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

10 

6 

 32.14

56 

18 

64  2245 47 24 0 

25 1 15 27 9 0 

 39.06 4.55 33.33 57.45 37.50 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


