
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 معيد 81518064760ماحمد علي جبار طاهر221751307003 1  0.00

65 معيد 0%35505019مماحمد ماجد رشيد مطرود221751307004 2  0.00

80 معيد 5050500صفر5423احمد م ابراهيم سعدون221751307005 3  0.00

52 معيد 0سبعثلث38223273احمد م حسن علي221751307006 4  0.00

66 معيد 5041542950340ارشد حيدر اطعيم عوده221751307007 5  0.00

79 معيد 7259695533350ازهر عويد حبيب عطيه221751307008 6  0.00

84 معيد 5642695238350اسامه فلح مجيد علوي221751307009 7  0.00

58 معيد 250%18%3916%5018اسحاق كاظم عطيه شراد221751307010 8  0.00

74 معيد 5029502537280اسعد كاظم خزعل دانوك221751307011 9  0.00

76 معيد 0%555061303419اشهاب احمد كامل صالح221751307012 10  0.00

74 معيد 410م41525038اكرم جمهور عطيه خلف221751307013 11  0.00

89 ناجح 626070697478502امجد حمود حسن مطرود221751307014 12  71.71

64 معيد 563641380م42امير رحيم ناصر عبد221751307015 13  0.00

71 معيد 0صفر5152503836امير عبد الكاظم علي خفي221751307016 14  0.00

81 معيد 0م4034صفر5164انمار فيصل غني سليمان221751307017 15  0.00

80 ناجح 585051505050389انمار كريم ناصر حسين221751307018 16  55.57

78 معيد 5072366965500انور رزاق سهل ونان221751307019 17  0.00

78 ناجح 545750546151405انور فاخر هداد عبيد221751307020 18  57.86

58 معيد 0صفر3922223224انور كاظم محسن عذاب221751307021 19  0.00

71 معيد 0ممممممايوب سعد عبد الواحد عوده221751307022 20  0.00

59 معيد 5550563450340بارق كاطع سلمان ريه221751307023 21  0.00

72 معيد 5021632341270بدر عبد الكاظم كامل خيون221751307024 22  0.00

78 معيد 6161565065390بلل رزاق عبد محيسن221751307025 23  0.00

72 معيد 50310%17صفر4157تحسين عبد علي عبد الحسين كاظم221751307026 24  0.00

68 معيد 0%2518م41%3612ثائر حسن شنيار ياسين221751307027 25  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

70 معيد 0م6150675662جاسم كتاب عنيد مجلي221751307028 26  0.00

82 معيد 5150612941280جعفر طالب حمد شنين221751307029 27  0.00

54 معيد 0صفر38م362042جليل صعيصع خليوي عويد221751307030 28  0.00

79 معيد 5043555059210حاتم كريم ياسين عبد221751307031 29  0.00

75 معيد 4033325035500حبيب حسن ابشار مطر221751307032 30  0.00

66 معيد 0سبع30صفر50%3917حسن حسين غانم حسين221751307033 31  0.00

78 معيد 0ممممم50حسن عبد المير خلف دنبوس221751307034 32  0.00

76 ناجح 505265505150394حسن عبد السميع عزيز عليوي221751307035 33  56.29

66 معيد 0صفر4041684257حسن علي حسين عليوي221751307036 34  0.00

82 معيد 5032743553290حسن فليح حسن م221751307037 35  0.00

59 معيد 0%2011%29285017حسن كاظم جاسم جبر221751307038 36  0.00

77 ناجح 595155806685473حسن م عبد بدين221751307039 37  67.57

66 معيد 574141500صفر52حسن م عبيد ضاحي221751307040 38  0.00

73 معيد 0م5032503836حسن م مطشر حسن221751307041 39  0.00

68 معيد 0%322950502911حسن مهدي جبر بجاي221751307042 40  0.00

84 معيد 0صفر65صفرصفر5376حسنين عدنان تعبان هليل221751307043 41  0.00

59 معيد 0ثمان24%33505013حسين عبد الحافظ عزيز عليوي221751307044 42  0.00

82 معيد 5660777966310حسين عبد الحسين عباس شعيث221751307045 43  0.00

73 معيد 50360اثنتان525068حسين عزيز زغير سلمان221751307046 44  0.00

82 معيد 91700صفر56صفر70حسين عزيز شنيف م221751307047 45  0.00

80 معيد 9092840م82محسين علي اجبير كاظم221751307049 46  0.00

38 معيد 0%15م20صفر2850حسين علي حفين خليف221751307050 47  0.00

74 معيد 500أربعمم5478حسين محسن عزيز عبد الحسن221751307053 48  0.00

88 معيد 78850م583864حسين هاشم م مجيبل221751307054 49  0.00

م معيد 0ممممممحمزه فائق جاسم نعمه221751307055 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

50 معيد 0صفر4033402928حمزه قاسم ترف نمر221751307056 51  0.00

81 معيد 5051503638500حيدر جياد كاظم لفته221751307057 52  0.00

56 معيد 0ممصفر382052حيدر غالي مبارك منشد221751307058 53  0.00

66 معيد 200%14صفر503841حيدر مهدي ناصر حسين221751307059 54  0.00

84 معيد 0م7489صفر59سبعخالد رحيم عزيز داخل221751307061 55  0.00

69 معيد 0م57صفر505760خالد غالي منخي جبر221751307062 56  0.00

م معيد 0ممممممرياض سلم عباس عتيوي221751307065 57  0.00

74 معيد 200%6063622619رياض م عويد جبار221751307066 58  0.00

70 معيد 5039504134240زين العابدين حبيب لهد حسين221751307067 59  0.00

68 معيد 5056505050280ساهي عبد ا كاظم ساهي221751307068 60  0.00

86 معيد 50676362630مستار موشي معارج جبر221751307069 61  0.00

55 معيد 5028503240250سجاد حسين م سلطان221751307070 62  0.00

75 معيد 0خمسثلثاثنتان38مصفرسجاد سلم ساجد هاشم221751307071 63  0.00

61 معيد 800صفر72ثمان33مسجاد صادق غثيث عبد الرضا221751307072 64  0.00

76 معيد 200صفر40صفر5230سجاد علي حبيل لفته221751307073 65  0.00

79 معيد 5041665050240سعد حمد جبار عناد221751307077 66  0.00

38 معيد 0مأربععشر243050سلم حاتم محسن ثامر221751307078 67  0.00

78 معيد 602834350ست50سليم رحيم عبود فالح221751307079 68  0.00

65 معيد 0سبع%4131282212سنان ثائر صاحب كاظم221751307080 69  0.00

71 معيد 0ممم503527سيف عبد العباس لفته شمخي221751307081 70  0.00

64 معيد 320%342417ممسيف عبد علي حسين حمادي221751307082 71  0.00

65 معيد 5051323437220سيف نادر رسن حمود221751307083 72  0.00

59 معيد 3134625050360صادق بله ناصر فلفل221751307084 73  0.00

م معيد 0ممممممصفاء والي عناد غالب221751307085 74  0.00

78 معيد 0%374365515015ضرغام ناجي جلود حسين221751307086 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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 500صفر6165صفر50عادل رحيم دويحس حسين221751307087 76  0.00

73 معيد 50250مصفر5233عباس علي حميد سلمان221751307089 77  0.00

72 معيد 0صفرمصفر4130معباس عوده ذياب عريبي221751307090 78  0.00

17% معيد 0ثلثثلثاثنتان22%17%17عباس غانم والي مطر221751307091 79  0.00

70 معيد 412928300%3514عباس كاظم عبد الحسن كاظم221751307092 80  0.00

75 معيد 6039423128370عباس مطشر فضيح م221751307093 81  0.00

77 معيد 0م4239صفر5153عباس هادي نعيم ملبس221751307094 82  0.00

84 معيد 5037615050320عبد الرضا يوسف يعكوب محسن221751307095 83  0.00

72 معيد 5033503650270عبد ا جليل نعمه ختروش221751307096 84  0.00

87 معيد 4165530م6450عبد ا محسن دخل علي خضير221751307097 85  0.00

70 ناجح 636570698677500عبد الهادي سعيد عبد المام فهد221751307098 86  71.43

52 معيد 0ممصفر222923عذاب حسن فدوع عوده221751307099 87  0.00

81 معيد 410م50305050عقيل خلف شلوحي شاهر221751307100 88  0.00

78 معيد 0صفر6155755556علء حميد عيسى سدخان221751307101 89  0.00

72 معيد 5642505058510علء غني صبر فلول221751307102 90  0.00

52 معيد 0عشر%14%50373318علي احمد خضير عباس221751307103 91  0.00

85 معيد 6050685340500علي احمد فيصل خيون221751307104 92  0.00

83 معيد 0صفرمصفر582680علي حسين حمود مجلي221751307106 93  0.00

67 معيد 3967543231510علي حسين قاسم فهد221751307107 94  0.00

84 معيد 7077542139390علي حمد داود عبد ا221751307108 95  0.00

71 معيد 500م51356425علي حمود جاسم حمود221751307109 96  0.00

77 ناجح 538879595850464علي خير ا زغير شناوه221751307110 97  66.29

91 معيد 0%503777285019علي راضي عطوان عبد ا221751307111 98  0.00

57 معيد 0صفرتسعصفر35%5017علي سعيد عويز حسين221751307112 99  0.00

83 معيد 0م3856صفر5935علي صاحب حسين عبيد221751307113 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 الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 420%402018%4118علي عبد الحسين عبد السميع عزيز221751307115 101  0.00

77 ناجح 595279536351434علي عبد ا نجم عبيد221751307116 102  62.00

69 معيد 5050623850500علي قيس ابراهيم صالح221751307118 103  0.00

75 معيد 5440625053510علي مجيد شاكر علي221751307119 104  0.00

71 معيد 0مصفرصفر322057علي م علي طالب جواد221751307120 105  0.00

37 معيد 0%12%16أربع293131علي مسلم شريف عطيه221751307121 106  0.00

77 معيد 61540م624050علي منذر حسن خضوري221751307122 107  0.00

82 معيد 0م5832565061علي هادي مناحي منشد221751307123 108  0.00

73 معيد 37300صفر403161علي يابر حبيب عطيه221751307124 109  0.00

72 معيد 3434502831370عمار كريم كامل شايع221751307125 110  0.00

78 ناجح 525078818985513غافل سطيح بارح طخاخ221751307126 111  73.29

61 معيد 5050583553320فراس صبري عويجل عباس221751307127 112  0.00

62 معيد 0مممم3826فراس ناظم ياسين علي221751307129 113  0.00

63 معيد 35260م402650فلح علي حسين عاتي221751307130 114  0.00

71 معيد 0%372240353314قاسم ناصر حسين هليل221751307131 115  0.00

70 معيد 63380صفر513250قحطان صاحب خلف عبد الحسين221751307132 116  0.00

74 معيد 0%503755355619كرار حيدر يوسف حسوني221751307133 117  0.00

87 ناجح 665068678859485كرار سعيد ناصر جاسم221751307134 118  69.29

81 معيد 5563677370340كرار شاكر طغار جاسم221751307135 119  0.00

72 معيد 5033663141300كرار شهيد عطار جعفر221751307136 120  0.00

79 معيد 0صفر502434م50كرار طالب جبار بردان221751307137 121  0.00

89 معيد 0م5840736360كرار فالح حسن زامل221751307138 122  0.00

65 معيد 29883150350صفركرار فالح مهدي رويح221751307139 123  0.00

88 ناجح 596583727450491كرار قاسم عبيد وريج221751307140 124  70.14

80 معيد 54500م57م42كرار م هادي جار ا221751307141 125  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 :6
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

89 معيد 796474590صفر68كرم رحمن جبار صبحي221751307142 126  0.00

68 معيد 36390م502252م اياد حسن خضر221751307143 127  0.00

52 معيد 40290%417811ثمانم جواد كاظم كاطع221751307145 128  0.00

68 معيد 320صفرصفر566173م حازم عبد اللطيف خزعل221751307146 129  0.00

69 معيد 4167563751220م رعد ساجت حسين221751307147 130  0.00

91 معيد 0م79م717096م سعد عبد الواحد عوده221751307148 131  0.00

75 معيد 4258683450320م صالح بشاره وادي221751307149 132  0.00

89 معيد 0م78صفر616480م عبد الكريم عبد الصاحب هادي221751307150 133  0.00

50 معيد 0مصفرصفر2128صفرم علي احمد غالب221751307151 134  0.00

76 ناجح 506460517152424م علي جليد عاشور221751307152 135  60.57

75 معيد 3950635056400م غازي فيصل حسين221751307153 136  0.00

69 معيد 0%303651503715م فاضل سلمان رداد221751307154 137  0.00

90 معيد 0م73مصفر6268م مهدي ثامر حسين221751307155 138  0.00

70 معيد 35280ثمان413750م نعيم خاجي عرموط221751307156 139  0.00

84 معيد 6143905050530م هادي عواد مشتت221751307157 140  0.00

85 معيد 34350%53416213م ياسر عبد الحسين طارش221751307158 141  0.00

34 معيد 0ممممم32مرتضى حيدر بدري اسود221751307162 142  0.00

م معيد 0مممممممرتضى راشد غني عبد الحسن221751307163 143  0.00

51 معيد 0صفرصفر%5019%5316مرتضى عبد الكاظم مكي جوني221751307164 144  0.00

77 معيد 6250633259500مرتضى علي عباس عبيد221751307165 145  0.00

87 ناجح 555066645759438مصطفى احمد داخل حسن221751307166 146  62.57

50 معيد 0تسع%18%30265017مصطفى حسن ابراهيم مالح221751307167 147  0.00

64 معيد 5032502121390مصطفى حيدر صليبي مالح221751307168 148  0.00

74 معيد 5250663552370مصطفى عبد الكريم جواد موسى221751307169 149  0.00

69 معيد 380صفر60صفر5055مصطفى نوري حسن شمخي221751307170 150  0.00
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رقم الصفحة :7
ذي قار

اعدادية الشطرة المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

307رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

80 ناجح 505062827360457منتظر جليل تايه جحين221751307171 151  65.29

33 معيد 0%15صفر22253436منتظر خالد خانس سرحان221751307172 152  0.00

85 ناجح 565061808256470منتظر م جابر سلطان221751307173 153  67.14

70 معيد 0مم%15مم31منتظر م علي رزاق عبد الصاحب221751307174 154  0.00

66 معيد 0سبع32%50223815منتظر نعيمه عتيوي هداد221751307175 155  0.00

65 معيد 5037512640420مهند داود عطشان حمد221751307176 156  0.00

75 معيد 5050623436260مهيمن كامل موازي عبد221751307177 157  0.00

58 معيد 5050505132380ناظم كاظم شيحان فيصل221751307179 158  0.00

69 معيد 5043423950320هادي عدنان هادي مصارع221751307180 159  0.00

83 معيد 500م35مممهاشم قاسم م اعياده221751307181 160  0.00

83 ناجح 715276746466486واثق كشمر جبر مسلم221751307182 161  69.43

92 ناجح 655462605250435وسام عبد الجبار سرحان سهر221751307183 162  62.14

68 معيد 36320مم5050يحيى امين عبد ا مهدي221751307184 163  0.00

63 معيد 5038502752320يوسف فليح هادي سفاح221751307185 164  0.00

68 معيد 55500صفر66صفرمحسن عبد علي حسين حمادي221751307186 165  0.00

المشاركون

165 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 148 17 % 10.30

 96.27

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

161 

155 

 68.87

151 

104 

150  151144 146 138 0 

65 109 54 74 44 0 

 43.33 72.19 37.50 50.68 31.88 0.00
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