
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 الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

70 معيد 5931596460500احمد كاظم سوادي فرعون221621011006 1  0.00

50 ناجح 505050506450364فاضل ستار يوسف حميدي221621011056 2  52.00

85 معيد 5350615658410كرار مرتضى سويد وشيح221621011060 3  0.00

50 معيد 3920272940590أحمد صبيح عبدالحسين عطشان221721011001 4  0.00

50 معيد 82710%5617%3214احمد امان م امان221721011002 5  0.00

77 معيد 759050500مماحمد جبار محسن خيون221721011003 6  0.00

70 معيد 4050505056400احمد عكله محسن حسين221721011004 7  0.00

66 معيد 0م415458عشر50احمد مجيد جار ا ابو رهين221721011005 8  0.00

62 معيد 552452420%4316اركان فوزي بستان عبد النبي221721011007 9  0.00

67 معيد 505750560%5018اكرم مؤيد كاظم مجبل221721011008 10  0.00

67 معيد 5039352854360الحسن علي مسلم رزاق221721011009 11  0.00

77 معيد 513050500%5011انور سامي كاطع خضير221721011011 12  0.00

67 معيد 5934707475620انور صباح نجم عبد ا221721011012 13  0.00

66 معيد 5223513850550بدر جاسم فرج فرحان221721011014 14  0.00

67 معيد 5039635154290حامد هادي ثاقب شافي221721011016 15  0.00

66 معيد 3928645050340حسن جاسم جبر عبيد221721011017 16  0.00

71 ناجح 555064836950442حسن عدنان جعفر جبر221721011018 17  63.14

82 معيد 5334685660530حسن مزعل شغناب منشد221721011019 18  0.00

71 معيد 762740500%4318حسين رسول حسين عوده221721011020 19  0.00

76 معيد 5023593751500حسين علي خماط عبيد221721011022 20  0.00

81 معيد 55500ثلث504081حسين علي خميس عبد221721011023 21  0.00

83 ناجح 505050555358399حسين فاضل كاظم مكي221721011024 22  57.00

66 معيد 4126503350530حسين فليح عبد الحسين عطشان221721011025 23  0.00

70 معيد 5038615056500حسين قاسم عبد م221721011026 24  0.00

م معيد 0ممممممحسين كريم شكاي جوده221721011027 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 الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 معيد 5032603250550حسين م عبد الرضا منين221721011028 26  0.00

79 معيد 6141838285820حمد جابر عبد محسن221721011030 27  0.00

81 ناجح 505672747751461حيدر حامد جولن عبد الحسن221721011031 28  65.86

53 معيد 60500صفر523272حيدر م شنين م221721011032 29  0.00

71 معيد 5023684053410حيدر هادي عبد علي عبد الحسين221721011033 30  0.00

65 معيد 5022513053320رضاء هاشم م هاني221721011035 31  0.00

81 ناجح 575993757870513زين العابدين احمد عبد الرضا عكموش221721011036 32  73.29

65 معيد 0ثمان5031735053زين العابدين عبد العباس حنظل بشاره221721011037 33  0.00

72 معيد 5636533754410سجاد جبار مونس فيصل221721011038 34  0.00

75 معيد 3850847157550سجاد سالم كاظم مكي221721011039 35  0.00

71 معيد 41656666410مسجاد عباس موسى عباس221721011040 36  0.00

67 معيد 5033635957290سلم عادل ناجي حمود221721011041 37  0.00

79 معيد 6028745073520شهاب احمد ماجد عايم221721011042 38  0.00

80 معيد 5738726865500عادل ناصر حسين مطشر221721011043 39  0.00

79 ناجح 595695657563492عايد جابر سلطان عبد221721011044 40  70.29

م معيد 5039578561500عباس رياض كاظم جمعه221721011045 41  0.00

59 معيد 4029503761290عباس علي خماط عبيد221721011046 42  0.00

83 معيد 5250577859390عباس قاسم هاشم حسن221721011047 43  0.00

73 معيد 5525507562340عبد الرحمن شاطي حكيم معتوك221721011048 44  0.00

66 معيد 50310صفر433940عبد المناف علوي ابراهيم اسماعيل221721011050 45  0.00

72 ناجح 505062527286444عطا عبد ا دحيدح علي221721011051 46  63.43

84 معيد 210صفر52507250علي ابراهيم طالب موحان221721011052 47  0.00

80 معيد 7360773063600علي السجاد فوزي فرهود غليم221721011053 48  0.00

63 معيد 4265506756410علي انور يحيى عطوان221721011054 49  0.00

73 معيد 5239423850410علي رحيم جواد كاظم221721011055 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 الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 معيد 5022615061380علي صالح شاتي عيسى221721011056 51  0.00

67 معيد 5738696467500علي عبد المير عبد الوهاب هادي221721011057 52  0.00

83 معيد 550م58506681علي عبد ا ذرب عزيز221721011058 53  0.00

71 معيد 5028565060320علي م دخيل منحوش221721011059 54  0.00

84 ناجح 585063505858421علي م مهدي جعاز221721011060 55  60.14

58 معيد 3438253050230علي ناصر طعمه وادي221721011061 56  0.00

74 معيد 4250305073500عمار مجيد جار ا ابو رهين221721011062 57  0.00

62 معيد 6251280%2917معمر عبد الله ثويني حمود221721011063 58  0.00

71 معيد 3931503359500فلح حسن ابراهيم بجاي221721011064 59  0.00

69 معيد 515051500%5016فواز غانم خميس عتيج221721011066 60  0.00

54 معيد 0صفر53عشر312968كرار ستار عبد عليخ221721011067 61  0.00

78 معيد 5127776461320محسن شهد عبد الساده والي221721011068 62  0.00

81 ناجح 605084696350457م احمد فهد هاشم221721011069 63  65.29

85 ناجح 575992825862495م جابر كاطع شايش221721011070 64  70.71

78 ناجح 665082747976505م جمهور كاظم سويلم221721011071 65  72.14

85 معيد 5536826657520م حاكم شرقي فرحان221721011072 66  0.00

85 معيد 5536846456580م سالم كاطوف جاسم221721011073 67  0.00

68 معيد 3926792850350م عبدالرحمن محيبس جاسم221721011074 68  0.00

81 معيد 4122723154410م عكاب كريم عيسى221721011075 69  0.00

74 معيد 5039625158380مرتضى جبار بجاي جوده221721011077 70  0.00

57 معيد 743555500%5014منتظر م عطيه جوده221721011078 71  0.00

70 معيد 5022815052500مهنا احمد ماجد عايم221721011079 72  0.00

90 معيد 787267510%5116ناصر م حكيم معتوك221721011080 73  0.00

77 معيد 28665950500منعمه رياض حاجم جبر221721011081 74  0.00

93 ناجح 665691757072523يوسف مجيد علي هذال221721011083 75  74.71

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

اعدادية الكندي للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

75 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 63 12 % 16.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

70 

70 

 74.63

67 

50 

70  7171 70 70 0 

19 63 46 67 43 0 

 27.14 88.73 64.79 95.71 61.43 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


