
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 الجواد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

81 معيد 5034544066640حسام حليم جاسم خضير221621062017 1  0.00

67 معيد 535059540%5113حسين علي عبد وني221621062026 2  0.00

70 ناجح 585050507059407ظافر عبد كاظم عريبي221621062049 3  58.14

69 ناجح 545080508274459عبد الرحمن يوسف راشد زجي221621062057 4  65.57

81 ناجح 525069608572469عمار امين سوالف عاصي221621062070 5  67.00

58 ناجح 525078507157416مؤيد مجيد غازي عباس221621062086 6  59.43

74 معيد 5035625175500م حسن م فرحان221621062090 7  0.00

56 معيد 5050505064370نائل رحيم ياسر عودة221621062103 8  0.00

67 معيد 5364674050500أسامة إسماعيل خليل ناصر221721062001 9  0.00

80 ناجح 585570696556453أنور حميد ثجيل زعل221721062003 10  64.71

85 معيد 5050682071500ابا ذر خالد عبد الحسن موسى221721062004 11  0.00

80 معيد 5975600م50صفراحمد سامي حبيب سرحان221721062007 12  0.00

78 معيد 0%5713م335067احمد سليم ماهر جابر221721062008 13  0.00

64 معيد 3629593233500احمد عبد المهدي صالح مهدي221721062009 14  0.00

75 معيد 4050635656600احمد مزعل ثجيل صخي221721062011 15  0.00

74 معيد 757585850تسع%17احمد مصطفى عايد جبر221721062012 16  0.00

80 معيد 5550713852680احمد منهل حسن خضر221721062013 17  0.00

73 ناجح 625069525463423احمد مهدي مسافر موسى221721062014 18  60.43

64 معيد 0صفر5040372635ارشد علي حسين دوخي221721062015 19  0.00

79 ناجح 546967795750455اسامة ماجد راشد ثجيل221721062016 20  65.00

79 ناجح 505953606260423امير ماجد راشد ثجيل221721062019 21  60.43

66 ناجح 605054535450387ايمن جبار بدر هويدي221721062020 22  55.29

86 ناجح 757887867974565باقر سعود يوسف تيلة221721062022 23  80.71

70 معيد 5550523163500جعفر جبار كريم شامر221721062024 24  0.00

62 معيد 5134515050380حسام عبد ا جبر حسين221721062026 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 الجواد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5020553966500حسام كريم سلمان عباس221721062027 26  0.00

67 معيد 5037503650400حسين علي بدر هويدي221721062029 27  0.00

75 ناجح 505068597368443حسين علي حسين ساجت221721062030 28  63.29

76 معيد 5033605651500حسين علي رحيم موسى221721062032 29  0.00

84 ناجح 546290667867501حمزة خلف مطشر محيميد221721062033 30  71.57

74 معيد 5055713271580حيدر جبار ناصر محيسن221721062034 31  0.00

80 معيد 5136535061500حيدر عبد علي عبد الواحد موسى221721062035 32  0.00

51 معيد 0صفر2937402435حيدر وهاب طالب عبد221721062036 33  0.00

84 معيد 6540836065550سجاد احمد شاطر وادي221721062039 34  0.00

71 معيد 5239635060500سجاد حسان سكر حبيب221721062040 35  0.00

67 معيد 5039686150500سجاد خير ا طالب بنيان221721062041 36  0.00

69 معيد 3529795060640سعد جاسم سدخان زغير221721062043 37  0.00

84 معيد 54785761620%16سعد قيس عمار جخر221721062044 38  0.00

صفر معيد 5351847050570ضرغام عباس خضر سعدون221721062045 39  0.00

69 ناجح 505382716159445طارق ناظم عوفان عبد الرضا221721062047 40  63.57

61 معيد 582963380%3817عباس علي حسين فرج221721062048 41  0.00

63 معيد 505750550م28عباس ماجد عبد الرضا زوير221721062050 42  0.00

69 معيد 3842635061570عباس مطشر لكن دعيدع221721062051 43  0.00

73 معيد 665676700%4318عبد الحسين عبد الوهاب م حطاب221721062052 44  0.00

76 ناجح 527075787062483عبد العزيز رحيم عزيز م221721062053 45  69.00

82 معيد 5240896268500عبد ا يوسف راشد زجي221721062056 46  0.00

73 معيد 830صفر50318877علي حسن كاظم جابر221721062059 47  0.00

80 معيد 4227775562610علي حسين علي كامل221721062060 48  0.00

83 معيد 5230715960540علي حيدر جبار عامر221721062061 49  0.00

58 معيد 3952500صفر5032علي موحان شاهين لكن221721062065 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 الجواد للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

062رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

75 ناجح 505070606364432عمار صالح حميد وحيد221721062067 51  61.71

69 معيد 602259420%5019فراس خليل سلمان عباس221721062069 52  0.00

50 معيد 2950380صفر5034قاسم غازي نعيم عبد221721062070 53  0.00

59 معيد 505050320صفر36كرار علي عجرش لطيف221721062072 54  0.00

72 ناجح 505052745652406مؤمل عبد المير حميد عثمان221721062074 55  58.00

66 معيد 614054520%4316مجتبى سعد عبد جودة221721062075 56  0.00

73 ناجح 606368526361440م جاسم عبد الحسن عليوي221721062076 57  62.86

78 معيد 5758653563610م صادق زاهي بدري221721062078 58  0.00

63 معيد 4237293042500م عبد الصاحب شمران عاكول221721062079 59  0.00

85 ناجح 525061505054402م علي يوسف رهيف221721062080 60  57.43

81 ناجح 505062565552406مشتاق مهدي صالح عبد221721062083 61  58.00

76 معيد 5728685059540مصطفى عطشان حنين بنوش221721062084 62  0.00

75 معيد 5335245040400مصطفى وليد فاضل صيهود221721062085 63  0.00

78 معيد 5932635665500همام هاشم حسن جويد221721062087 64  0.00

77 ناجح 626574717166486وسام حليم جاسم خضير221721062088 65  69.43

70 معيد 34615757610صفريحيى علي يوسف رهيف221721062090 66  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


