
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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 665082530%5915ابراهيم حسين محيسن ناصر221721400001 1  0.00

86 راسب 5034384050310احمد بدوان جلوب شنته221721400002 2  0.00

85 راسب 5057507262390احمد جميل جاسب كاصد221721400003 3  0.00

81 ناجح 606672775784497احمد حنون ناصر محيسن221721400004 4  71.00

64 راسب 0غغغغغ61احمد داود علي م221721400005 5  0.00

53 راسب 5050545042290احمد عواد حسن م221721400006 6  0.00

73 ناجح 505462505573417احمد قاسم حسن عناد221721400007 7  59.57

89 راسب 5539705867640احمد كريم ساجت رجاب221721400008 8  0.00

77 راسب 0غ62غ50غ74احمد هادي علي فيروز221721400009 9  0.00

82 ناجح 507465776858474ازهر يوسف صالح فاخر221721400010 10  67.71

65 راسب 393764500%5017اسعد علي كاظم صيوان221721400011 11  0.00

70 راسب 5262505350370اسعد محسن كاظم خواف221721400012 12  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشامجد حسن حمزه كطاف221721400013 13  0.00

66 راسب 5023655150320امجد كريم حمود خليف221721400014 14  0.00

63 راسب 500%13غ5050غانور صباح كاظم حمد221721400015 15  0.00

70 راسب 0غغغغغغايوب م سعدون جمعه221721400016 16  0.00

65 راسب 5024502152510بارق ادور جادر جاسم221721400017 17  0.00

66 راسب 855471840عشر50باسم سعود طبير حيدر221721400018 18  0.00

67 ناجح 636269697580485باقر ناصر م مناحي221721400019 19  69.29

72 راسب 0غصفر55597159بدر عواد رهيف مطلق221721400020 20  0.00

97 ناجح 505266597352449بدر موازي بدر مفتن221721400021 21  64.14

77 ناجح 505266505077422بركات خليل سلمان عداي221721400022 22  60.29

73 ناجح 505171505772424بسام يوسف هندي علي221721400023 23  60.57

86 ناجح 607263505755443بشير سالم شبوط بشير221721400024 24  63.29

غ راسب 0غغغغغغبهاء كاظم حمود انفاوه221721400025 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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 5032755052500ثجيل عزيز فرج حسين221721400026 26  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشجابر علي شريف جبر221721400027 27  0.00

75 ناجح 536084625150435جاسم جواد كاظم خسيره221721400028 28  62.14

70 ناجح 505277645051414جاسم عبد ا يوسف ظاهر221721400029 29  59.14

68 ناجح 515477685961438جعفر عبد العالي غنام مغامس221721400030 30  62.57

90 راسب 5640795050250حبيب صالح بدر وفي221721400031 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن حبتر بشيت جبار221721400033 32  0.00

94 راسب 837080570%5011حسن ستار نور مهدي221721400034 33  0.00

75 راسب 5450335068600حسن علوان عبد محسن221721400035 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عقيل فليح جراد221721400037 35  0.00

54 ناجح 537073679267476حمزه حميد خضير لفته221721400038 36  68.00

غ راسب 0غغغغغغحيدر خلف لعيوس عاتي221721400039 37  0.00

83 ناجح 555072526550427حيدر شرشاب مفتاح صبيح221721400040 38  61.00

63 راسب 0غغغغغ52حيدر صكبان خليف مجيرح221721400041 39  0.00

71 ناجح 525052505050375حيدر عاصف حسين م221721400042 40  53.57

76 راسب 5023563260500حيدر م عطشان صيوان221721400044 41  0.00

80 ناجح 526165515050409ذو الفقار جابر فليح حسن221721400045 42  58.43

80 راسب 67580غغغغذو الفقار م ضلل فهد221721400046 43  0.00

62 ناجح 675070809390512رعد راهي عبد الكريم ناصر221721400047 44  73.14

78 ناجح 505067607460439رمضان عامر يوسف فرحان221721400048 45  62.71

76 راسب 5228566267540زيد جبار تعبان ناصر221721400049 46  0.00

59 راسب 5023505050260سعد روضان شعير عكال221721400050 47  0.00

65 راسب 66500غغصفر50سلم رشيد حميد شناوه221721400051 48  0.00

74 راسب 5250503457290سلم عادل فليح حسن221721400052 49  0.00

50 ناجح 505669508188444سلم كامل جابر حربي221721400053 50  63.43

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 :3
ذي قار

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

52 راسب 5023503153360صادق فاضل صويحب حمادي221721400054 51  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشضاري عايد عجيمي ضاري221721400055 52  0.00

60 راسب 2474716481830ضياء قائد مزيعل عبود221721400056 53  0.00

50 راسب 0غغغغغغعادل جابر محسن م221721400057 54  0.00

83 راسب 5037515858560عباس خيون وناس كطان221721400058 55  0.00

62 ناجح 505050506650378عباس عبد حزام دهله221721400059 56  54.00

84 راسب 4133505253500عباس كاظم مطرود محيسن221721400060 57  0.00

50 راسب 250غ23غ6472عبد الهادي قاسم عبد الهادي حسين221721400061 58  0.00

76 ناجح 585063668892493عدنان فاخر حاجم وادي221721400063 59  70.43

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعقيل خليل دايش بعنون221721400064 60  0.00

71 ناجح 635068505077429عقيل ذياب فزع حمادي221721400065 61  61.29

70 راسب 3938505163580عقيل عبد المير رشيد هاشم221721400066 62  0.00

73 ناجح 695880668450480علء حسين فرحان عكله221721400067 63  68.57

86 راسب 5033575675500علي اسعد طلب هواش221721400068 64  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي حسين م مونس221721400069 65  0.00

50 راسب 505264740%4117علي خليل سداوي كحيط221721400070 66  0.00

63 راسب 4266745473630علي رعد مجيد هجير221721400071 67  0.00

80 ناجح 615250616762433علي سلمان عنيب رحيم221721400072 68  61.86

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي صابر كاظم طه221721400073 69  0.00

70 ناجح 555051607450410علي عبد الحسين عنايه ضيدان221721400074 70  58.57

76 راسب 0غ78غ645734علي عبد الرضا حسن بدر221721400075 71  0.00

72 ناجح 595762507756433علي عبد الكاظم رزن حدود221721400076 72  61.86

67 راسب 0غغغغغغعلي مطشر فلغوص محيل221721400078 73  0.00

76 ناجح 555664648082477عماد ثامر سعدون مرجان221721400079 74  68.14

70 ناجح 507064696162446عمار ياسر خضير كطل221721400081 75  63.71

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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

85 راسب 4256565971810عوض بدر فارس فالح221721400082 76  0.00

75 راسب 58870ثلث503258غيث نجم مهوس سلمان221721400083 77  0.00

71 راسب 55530غ3950ستفؤاد سالم خلف جاسم221721400084 78  0.00

87 ناجح 576572807466501فاضل عباس عبد الهادي ناصر221721400085 79  71.57

50 راسب 0غغغغغ%18فلح جليل جوني رسن221721400086 80  0.00

77 ناجح 555867507263442فلح حسن مطرود رحيل221721400087 81  63.14

73 راسب 5441633273670قاسم عبد الرزاق وارد مهلهل221721400088 82  0.00

82 ناجح 515050506356402قاسم عصيد كمر عباس221721400089 83  57.43

77 ناجح 525050505056385قتيبه نجيب جناح م221721400090 84  55.00

62 راسب 5036523765360كرار جبار باهض حسين221721400091 85  0.00

61 ناجح 635064519486469كرار علي عبد الحسن زغير221721400092 86  67.00

72 ناجح 545061667674453كرار قاسم لفته مسير221721400093 87  64.71

69 راسب 5123655055500كريم عبد الحسين فرهود سهر221721400095 88  0.00

77 راسب 5722595072500لطيف هول حمادي واوي221721400096 89  0.00

غ راسب 0غغغغغغم ابراهيم عبد ا احمد221721400097 90  0.00

82 ناجح 635077505957438م باقر جليل ياسين ياسر221721400098 91  62.57

12% راسب 0غغغغغغم جاسم م كرم221721400099 92  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم جميل رسن صكبان221721400100 93  0.00

84 راسب 5832796161540م سبتي هويدي حسين221721400102 94  0.00

غ راسب 0غغغغغغم صاحب عبيد طوفان221721400104 95  0.00

66 راسب 5030525756240م فهد عبد الرضا غافل221721400106 96  0.00

80 راسب 6850784050500م لفته عداي حسين221721400108 97  0.00

50 راسب 3350735955590م ناهي فرج راضي221721400110 98  0.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى عبد الخضر عطيه عويش221721400111 99  0.00

55 راسب 0غغغ50غغمرتضى عوده شرشاب سعدون221721400112 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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

60 ناجح 625885565561437مرتضى غازي فياض علي221721400113 101  62.43

76 راسب 0صفر5066403055مسلم عبد ا م عبد الرضا221721400114 102  0.00

86 ناجح 565068627450446مصطفى ناصر عطيه حسين221721400116 103  63.71

51 ناجح 785678505986458مناف عبد الرزاق حمود رحمه221721400117 104  65.43

85 راسب 7721863792520مناف نعمه علي حسن221721400118 105  0.00

52 راسب 0غغغغغغمنتظر كريم محسن خضير221721400119 106  0.00

86 ناجح 595074658660480منصور جابر فليح حسين221721400120 107  68.57

75 ناجح 806269797375513موفق رهيف عبد الهادي شعير221721400122 108  73.29

84 ناجح 505480668958481نعيم عليوي دويخ سلطان221721400124 109  68.71

78 راسب 6050713466390نعيم فاخر داجي عفات221721400125 110  0.00

59 راسب 792466500%3416وسام حسين الحوم حافظ221721400126 111  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشيوسف كاظم اسماعيل عباس221721400128 112  0.00

79 راسب 5932602685500يوسف كاظم نعمه عريان221721400129 113  0.00

المشاركون

113 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

73 40 % 35.40

 87.50

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

8 

7 

 54.55

22 

12 

63  1347 11 23 0 

32 8 31 8 9 0 

 50.79 61.54 65.96 72.73 39.13 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


