
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

2018/2017

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

62 معيد 555052610%2919اركان فوزي بستان عبد النبي221721011007 1  0.00

76 معيد 5024593751500حسين علي خماط عبيد221721011022 2  0.00

89 ناجح 506261506170443علي صالح شاتي عيسى221721011056 3  63.29

71 معيد 565060500م50علي محمد دخيل منحوش221721011059 4  0.00

71 معيد 5027505259500فلح حسن ابراهيم بجاي221721011064 5  0.00

69 معيد 5042515051500فواز غانم خميس عتيج221721011066 6  0.00

81 ناجح 587372505476464محمد عكاب كريم عيسى221721011075 7  66.29

82 معيد 87790صفر6084ماحمد بهجت مزهر سليمان221821011001 8  0.00

م معيد 0مممممماحمد يونس شريف خضير221821011002 9  0.00

75 معيد 3435765064580الحسن علي مسلم رزاق221821011003 10  0.00

65 معيد 3922645971620انور سامي كاطع خضير221821011005 11  0.00

52 معيد 5040645873700باسم غالب مزهر عذافة221821011006 12  0.00

75 معيد 338779870ثمان61باقر هلل مهدي جاسم221821011007 13  0.00

65 معيد 4025597377620بدر جاسم فرج فرحان221821011008 14  0.00

61 معيد 3336515174620حسن جاسم جبر عبيد221821011009 15  0.00

84 معيد 3524635166620حسن كامل هاشم عبد الحسن221821011011 16  0.00

73 معيد 4122585051550حسنين جبر خضير عبيد221821011012 17  0.00

81 معيد 3423582950380حسين رسول حسين عوده221821011013 18  0.00

77 معيد 5021645066540حسين فليح عبد الحسين عطشان221821011014 19  0.00

76 معيد 675071610%5018حسين كريم شكاي جودة221821011015 20  0.00

73 ناجح 505057507351404حسين محمد عبد الرضا منين221821011016 21  57.71

م معيد 0ممممممحسين هلل جاسم محمد221821011017 22  0.00

56 معيد 3821603368680حكيم جمعه حنون حسين221821011018 23  0.00

79 ناجح 505072658261459حيدر هادي عبد علي عبد الحسين221821011019 24  65.57

57 ناجح 506559576765420رائد طالب مزهر عذافه221821011020 25  60.00

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

2018/2017

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 ناجح 566271507468452زين العابدين محمد هاني شبيب221821011021 26  64.57

94 ناجح 535069829072510سجاد جبار مونس فيصل221821011022 27  72.86

65 معيد 593765550%5013سجاد رشيد عبود حليحل221821011023 28  0.00

75 معيد 5337565574720شامل مزهر جمعه مبارك221821011024 29  0.00

54 معيد 4159625066540عباس تركي هاشم عكال221821011025 30  0.00

54 معيد 3935615266630عباس علي خماط عبيد221821011027 31  0.00

70 معيد 3931647768700عبد الرحمن شاطي حكيم معتوك221821011028 32  0.00

70 معيد 785585660عشر55عبد ا شعلن عبد عيسى221821011029 33  0.00

91 ناجح 647789569080547علي السجاد فوزي فرهود غليم221821011031 34  78.14

82 ناجح 626773567660476علي محمد لطيف سلمان221821011032 35  68.00

59 معيد 28252867510صفرفهد علي حرب مخيلف221821011033 36  0.00

77 ناجح 575281768285510قتال علء عبد الحسين جاسم221821011034 37  72.86

75 معيد 3750595072610قيصر سامي كاطع خضير221821011035 38  0.00

92 ناجح 505269688581497ليث اسماعيل كاظم وريور221821011036 39  71.00

75 معيد 5031505270680محمد حاتم غني شمخي221821011038 40  0.00

86 معيد 3856506379690محمد لفته شلل خفيف221821011040 41  0.00

76 ناجح 575455508384459مصطفى جاسم كريم جاسم221821011041 42  65.57

88 معيد 5050552680590مقتدى جبار محمد عبد221821011042 43  0.00

74 معيد 3741395175500منتظر جاسم صبار جلب221821011043 44  0.00

81 معيد 72500صفرصفر2850يوسف علي حرب مخيلف221821011044 45  0.00

84 معيد 74510صفر502632حسن محمد عطيه هيونطه221821011045 46  0.00

85 معيد 5036403675500حسين علي صكبان ذيخان221821011046 47  0.00

87 معيد 3933505082500عباس نعيم محسن عبد النبي221821011047 48  0.00

80 معيد 6542585877680علي قاسم كريم صالح221821011048 49  0.00

80 معيد 4050534278590يوسف عبد ا محسن عبد النبي221821011049 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

2018/2017

المدرســــــــة :

011رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

50 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 38 12 % 24.00

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

41 

41 

 55.00

40 

22 

41  4141 41 41 0 

17 35 31 41 40 0 

 41.46 85.37 75.61 100.00 97.56 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


