
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 المثابرون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

376رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 665081675650454ابراهيم وارد شلش خويطر221721376001 1  64.86

89 ناجح 565076585450433ابو القاسم م كريم عذيب221721376002 2  61.86

72 ناجح 505780577572463احمد حسن شاكر كاظم221721376003 3  66.14

غ راسب 0غ50غغغ54احمد حسين ثجيل شنجار221721376004 4  0.00

54 راسب 0غغغ50غغاحمد راضي زويد عباده221721376005 5  0.00

87 ناجح 575086625850450احمد عناد عبيد صافي221721376006 6  64.29

85 ناجح 615052596356426احمد م جواد كاطع221721376007 7  60.86

79 راسب 0غ50795257غاركان صلح حسن زايد221721376008 8  0.00

76 ناجح 515066505650399اركان عادل حاكم مطر221721376009 9  57.00

87 ناجح 507571507250455اسعد م ابراهيم طاهر221721376011 10  65.00

70 راسب 5050685064380اسعد م سلمان جحيل221721376012 11  0.00

82 راسب 5050645061320انور ضاحي طرنان حربي221721376013 12  0.00

52 راسب 0غغغ57غغانور عواد مطر يوسف221721376014 13  0.00

76 راسب 0غغغغ5050اياد دويح ماضي نغماش221721376015 14  0.00

51 راسب 0غ50غغغغايمن م سلمان كعيم221721376016 15  0.00

77 ناجح 506261615656423باسم م زغير راضي221721376018 16  60.43

92 ناجح 645080706667489جبر علوان جبر شويش221721376019 17  69.86

69 راسب 50705066500غجعفر رزاق عوده بديري221721376020 18  0.00

73 راسب 3353695068700جعفر فيصل عبد عون م221721376021 19  0.00

50 راسب 6460694150280جلل كامل عكاب جابر221721376022 20  0.00

75 راسب 5650612851500جهاد مشعان شلل نايف221721376023 21  0.00

78 ناجح 625077505150418حرب فليح حرب شاهين221721376025 22  59.71

57 راسب 3128573351390حسن شاكر زعيزع عيدان221721376026 23  0.00

65 راسب 0غغغ52غغحسن طاهر جباري شرشاب221721376027 24  0.00

50 راسب 0%63373118%5012حسن علي عبد الرضا عباس221721376028 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 المثابرون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

376رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

69 ناجح 505359505667404حسين جبر عويد هميم221721376029 26  57.71

57 راسب 5025673050380حسين جواد عبد الكاظم علي221721376030 27  0.00

94 ناجح 565585747459497حسين حمادي محسن ادهيمش221721376031 28  71.00

71 راسب 5029742760500حسين ساهي عيدان سهر221721376032 29  0.00

70 راسب 0تسع733150ثلثعشرحسين عبد الرزاق عبد ا موسى221721376033 30  0.00

50 راسب 0غغغغغغحسين علوان نعيم عكله221721376034 31  0.00

77 راسب 5037763952390حسين علي علوان حسين221721376035 32  0.00

80 ناجح 505070565050406حسين قاسم راهي عجيمي221721376036 33  58.00

71 راسب 57540غ87غ55حسين ماجد عطيه عبد221721376037 34  0.00

75 راسب 0غ805260غ52حيدر حسين كيف حجير221721376040 35  0.00

80 راسب 0غ665050غغحيدر عبد المير حمزه عزيز221721376042 36  0.00

77 ناجح 566679566955458حيدر فليح عبيد كتوب221721376044 37  65.43

64 راسب 625057500غ52حيدر كاظم فرحان لفته221721376045 38  0.00

83 ناجح 525675776177481حيدر محسن جابر م221721376046 39  68.71

54 راسب 0غغغ65غاثنتانحيدر م فارس جبر221721376047 40  0.00

81 ناجح 625089506350445حيدر مزهر محسن محيبس221721376048 41  63.57

50 راسب 5050566234540حيدر ناصر عبيد حسين221721376049 42  0.00

50 راسب 5031672150500حيدر هلل راضي ذياب221721376050 43  0.00

54 راسب 6350335655410خالد مالك هدام طرهيل221721376051 44  0.00

58 راسب 5033745140290خليل ابراهيم طرام م221721376052 45  0.00

85 راسب 0غ70غغغ51رائد مانع ياسر حمد ا221721376053 46  0.00

70 ناجح 565070505150397رسول ناصر هلل مشاري221721376054 47  56.71

63 راسب 0غغغ58غغرضا خضير عباس شيحان221721376055 48  0.00

62 راسب 5059735650350رعد نعيم والي جاسم221721376056 49  0.00

91 ناجح 728485917668567سجاد ابراهيم لهمود حافظ221721376059 50  81.00

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 المثابرون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

376رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

50 راسب 0غغغغغغسجاد حاكم فلح حسين221721376060 51  0.00

65 راسب 625352540غ63سجاد علي حسن عبيد221721376064 52  0.00

50 راسب 0غ50غ59غ50سجاد ناصر حسين خضير221721376066 53  0.00

58 راسب 0غ68غ74غ55سعد ناصر عذيب لفته221721376067 54  0.00

81 راسب 505050500غ55سلطان عبد الرزاق مدلول ماسوك221721376068 55  0.00

77 راسب 6129673053620سياف مشعل محسن موسى221721376069 56  0.00

79 ناجح 735378755571484سيف احمد شايع وطبان221721376070 57  69.14

75 راسب 5426515050560سيف عبد ا فزع دهله221721376071 58  0.00

78 ناجح 615983557658470صادق علي مسير منصور221721376072 59  67.14

61 راسب 5450655051300صلح زامل نحوي حامد221721376073 60  0.00

78 راسب 5655595462380صلح عبد الرضا سايب فرحان221721376074 61  0.00

67 ناجح 605468775080456ضرغام حمزه خضير م221721376075 62  65.14

53 راسب 70870%64508216ضياء احمد ساجت كريدي221721376076 63  0.00

80 ناجح 515273556681458ضياء كاظم عطوي فديغ221721376078 64  65.43

65 راسب 5930625050360عادل جبار عجيل عطيه221721376079 65  0.00

60 راسب 0غغغغغ50عباس جبار دايخ ياسر221721376080 66  0.00

73 ناجح 707857505951438عباس جواد كاظم جبر221721376081 67  62.57

57 راسب 5055722539290عباس خليوي عباس شامي221721376082 68  0.00

63 راسب 0غ50غ58غغعباس عبد الرضا علي عطيه221721376083 69  0.00

75 ناجح 635466585350419عبد الرحمن فرحان ارميح خنجر221721376084 70  59.86

76 راسب 57500غ74غ55عبد الكاظم حميد بسهو عباس221721376085 71  0.00

62 راسب 615050500غ50عبد ا دودان هوير هامل221721376086 72  0.00

57 راسب 0غ50غ56غ50عبد ا صلح عبد الهادي ناجي221721376087 73  0.00

50 راسب 50320%53327319عبد ا غالب عبد علي عبد ا221721376088 74  0.00

60 راسب 5463592650500عبد المحسن سهيل راشد ايدام221721376090 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 المثابرون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

376رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 0غ55غ50غ50عقيل كاطع حيار الجابر221721376091 76  0.00

55 راسب 0غغغ59صفر50علي باسم كامل مكطوف221721376092 77  0.00

75 راسب 63500%58505916علي جعيفر كوماني خليف221721376093 78  0.00

61 ناجح 615771506751418علي حاكم م والي221721376094 79  59.71

50 راسب 0غ51غ54غغعلي حميد عاجل خفيف221721376096 80  0.00

70 راسب 6451732859500علي زغير مكدر عاصي221721376097 81  0.00

67 راسب 5729715165500علي ساهي عيدان سهر221721376098 82  0.00

68 راسب 0غغغ72غغعلي شاكر عبد الجليل حميدي221721376099 83  0.00

73 راسب 0صفر4121392351علي طالب وديع محيسن221721376101 84  0.00

63 راسب 71500غ70غ55علي عادل مطشر موازي221721376102 85  0.00

66 راسب 62500غ63غ53علي عبد اللطيف كاظم شيال221721376104 86  0.00

76 راسب 54500غ67غ57علي فاضل حمادي مجلي221721376106 87  0.00

80 راسب 0غغ%41507017علي فاهم ناعم منصور221721376107 88  0.00

56 راسب 0غغغ50غغعلي فرحان حافظ ابو خوذه221721376108 89  0.00

70 راسب 0غ50غغ%5011علي قاسم عبد علي نعيمه221721376109 90  0.00

67 راسب 0غغغغغ50علي مناضل خضير كحط221721376111 91  0.00

69 راسب 62500غ82غ50علي ناصر حسين خضير221721376112 92  0.00

78 ناجح 585094536356452علي ناصر حمزه حمدان221721376113 93  64.57

56 راسب 0غغغ51غغعماد كاظم شخير رحيل221721376114 94  0.00

87 ناجح 576658556170454عمار ياسر سلطان شلش221721376115 95  64.86

69 راسب 5550733460500فيصل طريف صافي غازي221721376116 96  0.00

75 ناجح 585773796150453قاسم كاظم جاسم جحيور221721376117 97  64.71

62 راسب 0غغ5150غ53كرار سعد حسين كاظم221721376119 98  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار غالي جبر مهوس221721376120 99  0.00

67 راسب 3050503952400كرار موحان يوسف عبود221721376121 100  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 المثابرون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

376رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

77 ناجح 575053708450441كمال ناصر حسين لطيف221721376122 101  63.00

55 راسب 0غ50غغغغمؤمل لطيف جياد عبد221721376123 102  0.00

78 راسب 5034796473840م جاسم خليل حمود221721376124 103  0.00

76 راسب 0%503063395019م جبار جويد حويل221721376125 104  0.00

84 راسب 5039805071590م جبار خضير جوده221721376126 105  0.00

50 راسب 625054500غغم جواد جابر غركان221721376127 106  0.00

76 ناجح 625063507651428م جواد فاضل كليفح221721376128 107  61.14

74 ناجح 505564676850428م حمادي محسن ادهيمش221721376129 108  61.14

50 راسب 0غغغ50غغم راهي عوده ثجيل221721376131 109  0.00

65 راسب 0غ50غ505056م سلمان عيدان حبوب221721376132 110  0.00

89 راسب 0غ60غ502167م طالب ذياب علي221721376133 111  0.00

91 ناجح 525668507050437م فرهود راشد عوازه221721376135 112  62.43

85 ناجح 505371507950438م محسن منصور والي221721376136 113  62.57

93 ناجح 665678827350498م نجاح حسن حمود221721376137 114  71.14

94 ناجح 625077537659471م نجدي محي دهيلي221721376138 115  67.29

78 راسب 5250633867340مرتضى عواد عبد ا صافي221721376139 116  0.00

69 راسب 5852662479500مرتضى كاتب مفتن صالح221721376140 117  0.00

91 ناجح 705084687257492مرتضى كاظم عزيز فيصل221721376141 118  70.29

70 راسب 2251675057690مسلم شامل فرج كريم221721376142 119  0.00

54 راسب 0غ50غ58غ50مشتاق جاسم م محيسن221721376144 120  0.00

55 راسب 0%505750504219مصطفى مجيد جاسم حسن221721376145 121  0.00

58 راسب 503855410غ40مصطفى مزهر حنون حسين221721376146 122  0.00

63 راسب 5050582654280مصطفى ناظم عبد الحسين جابر221721376147 123  0.00

78 ناجح 595068525650413منتظر علي مهدي كريم221721376148 124  59.00

84 ناجح 506368696955458منتظر ماجد ناجي عبادي221721376149 125  65.43

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 :6
ذي قار

اعدادية المثابرون للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

376رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

51 راسب 3234672750500مهند كريم كسار فنغش221721376150 126  0.00

69 راسب 0غ61غ84غ50مهند م علوان جبر221721376151 127  0.00

77 ناجح 555964576050422ناصر حسين عوده عبيد221721376152 128  60.29

79 راسب 5038643958530نور الدين رحم مخيلف ظيف221721376154 129  0.00

50 راسب 0غ50غ56غغهادي صبيح جبر شويش221721376155 130  0.00

76 راسب 0غ50غ51غغهارون مالك دخينه ضيف221721376156 131  0.00

24 راسب 0%18%4150512516وسام جبار هادي يوسف221721376157 132  0.00

51 راسب 0غ51غ62غ59يوسف احمد عباس عوده221721376158 133  0.00

74 راسب 665161500غ50احمد راضي هلل مشاري221721376159 134  0.00

المشاركون

134 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

95 39 % 29.10

 50.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

2 

1 

 21.43

14 

3 

65  544 12 44 0 

43 3 16 6 20 0 

 66.15 60.00 36.36 50.00 45.45 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


