
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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 معيد 0عشر606254%5016رضوان عبد الحسين بدن علي221721021017 1  0.00

71 معيد 3727725959500احمد جواد كاظم معيجل221821021001 2  0.00

64 معيد 2750370م5022احمد ريحان حميد غيلن221821021002 3  0.00

88 ناجح 576050696762453احمد علي كنهور فارس221821021003 4  64.71

66 معيد 2632394153370احمد قاسم محمد كاظم221821021005 5  0.00

64 معيد 5058250م%17ماسعد ناصر خضير كطل221821021006 6  0.00

75 معيد 5850544162570الحسين رحيم هاشم عبد ا221821021007 7  0.00

84 ناجح 505962507450429جبران علي جبار عبد الحسن221821021009 8  61.29

87 معيد 75790صفر556066حسن سعد عجيل مظلوم221821021010 9  0.00

72 معيد 0م695658م50حسين جبار فرج كزار221821021011 10  0.00

71 معيد 3539585357290حسين صباح جواد كاظم221821021012 11  0.00

77 معيد 765965620%5317حسين علي جبار غضبان221821021013 12  0.00

55 معيد 3420512555500حسين علي جباري عكاب221821021014 13  0.00

92 ناجح 597484597994541حسين كاظم حسين علوان221821021015 14  77.29

85 معيد 0م36607361محسين مطشر فضيح محمد221821021016 15  0.00

85 معيد 5029635060590حيدر عواد مركب جاسم221821021017 16  0.00

70 معيد 412664370%4211زين العابدين علي ضيول حايف221821021019 17  0.00

80 معيد 5039396865390سجاد باسم والي زبن221821021020 18  0.00

82 معيد 5352614172500سجاد عمار ياسر حنون221821021021 19  0.00

63 معيد 3826233753410سجاد عبد ا بوهان ساجت221821021022 20  0.00

86 معيد 570صفر33م5034عادل سلم عجيل صياح221821021023 21  0.00

89 معيد 3935533962530عباس حسن مريخ محسن221821021024 22  0.00

89 معيد 5534725082710عباس منجل عبد نعيمه221821021026 23  0.00

م معيد 5037585460680علي جاسم نعيم حمادي221821021027 24  0.00

95 ناجح 568188579198566علي جبار والي مطر221821021028 25  80.86

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 ابراهيم الخليل  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

021رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

88 معيد 3350665065690علي عباس حميد خفيف221821021029 26  0.00

م معيد 0ممممممعلي فرج عبد الحسن عبيد221821021030 27  0.00

84 معيد 9086890مممعلي قاسم عبد عطيه221821021031 28  0.00

85 معيد 0م5160696074علي لطيف راهي عويد221821021033 29  0.00

89 ناجح 505050507159419مؤمل جمعه مايع حسين221821021035 30  59.86

73 معيد 3554506555500ماجد هاشم نجم عبد ا221821021036 31  0.00

88 معيد 0م6166م5050محمد عمار ياسر حنون221821021037 32  0.00

82 معيد 5030525665500محمد هاشم نجم عبد ا221821021038 33  0.00

76 معيد 5451410م3241مقتدى عبد الحسن خلف خضير221821021040 34  0.00

82 معيد 3535505059770منتظر رزاق شريف عواد221821021041 35  0.00

87 معيد 775080500م50مهند عبد الحسن جبار عبد الحسن221821021042 36  0.00

73 معيد 3432505050380وائل احمد عبد علي مشرف221821021043 37  0.00

85 ناجح 505066528879470يعقوب طعمه مانع حسن221821021044 38  67.14

المشاركون

38 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 32 6 % 15.79

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

35 

35 

 63.64

33 

21 

33  3036 36 32 0 

13 26 26 35 23 0 

 39.39 86.67 72.22 97.22 71.88 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


