
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 المختار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

047رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 معيد 3950505550520محمود هاشم ناصر مهدي221721047108 1  0.00

92 معيد 82860م72م63ابا ذر كريم رويضي عفريت221821047001 2  0.00

93 ناجح 597263668486523ابو الغيث علي عبد اللطيف مطوس221821047002 3  74.71

96 ناجح 556650696459459احمد جمال عبد العالي جابر221821047003 4  65.57

85 معيد 0م6169505064احمد حسين محمد اسماعيل221821047004 5  0.00

82 معيد 5056375042500احمد حكمت محمد راضي221821047005 6  0.00

85 معيد 5038505051670احمد رباح عبد الرزاق مخور221821047006 7  0.00

84 معيد 5050406631570احمد غني حافظ بشير221821047007 8  0.00

87 ناجح 505068516073439احمد قيصر حسن مناحي221821047008 9  62.71

85 ناجح 505259505473423احمد محمد خيري حسن221821047009 10  60.43

87 ناجح 578157615961463احمد محمد سعدون جاسم221821047010 11  66.14

78 ناجح 515452575865415ازهر مؤيد جمعه حميد221821047011 12  59.29

92 ناجح 576850545550426جاسم محمد جياد خضر221821047013 13  60.86

62 معيد 37544138240صفرحسن حميد فليح حسن221821047017 14  0.00

91 معيد 830عشر54536484حسن سعيد جديح عبود221821047018 15  0.00

72 معيد 535550690م33حسن عواد حمود رشيد221821047020 16  0.00

87 ناجح 635976537977494حسن نعمه ناصر سعدون221821047021 17  70.57

81 معيد 5150505350390حسين علي عبد الحسين صفوك221821047025 18  0.00

54 معيد 3927502826270حيدر حميد يوسف خليل221821047028 19  0.00

م معيد 64670م503366حيدر شاكر عريبي صيهود221821047029 20  0.00

77 ناجح 546763506057428حيدر علي حريب جبار221821047030 21  61.14

54 معيد 3030324134260حيدر علي حسن ثجيل221821047031 22  0.00

78 معيد 505650630م27حيدر عواد حمود رشيد221821047034 23  0.00

71 ناجح 507550525573426حيدر محمد كاظم سعدون221821047035 24  60.86

63 معيد 3864415750500خالد مسعود عطب جايد221821047036 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 المختار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

047رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

74 معيد 5062385737500رياض طارق ريسان رديني221821047038 26  0.00

69 معيد 3052356152330سالم ناظم سالم حميد221821047041 27  0.00

71 ناجح 525050797156429سجاد حيدر صباح خضير221821047042 28  61.29

61 ناجح 508667647250450سجاد راجي مرتضى حسين221821047043 29  64.29

67 معيد 5036507650500سجاد رحيم راضي حبش221821047044 30  0.00

72 ناجح 507355505755412سجاد عباس جليل جاسم221821047045 31  58.86

69 معيد 3032334150380سجاد علي حسن ثجيل221821047046 32  0.00

83 معيد 3926505461510سجاد محمد جاسم غزال221821047048 33  0.00

83 ناجح 507050625059424سلوان كاظم حسن مرزوك221821047049 34  60.57

92 معيد 0صفرم40م5061سيف اسعد خضير سلطان221821047050 35  0.00

78 معيد 240%3928305016سيف علي حسين ماضي221821047051 36  0.00

88 معيد 5058375042410عباس احسان جبار محمد221821047052 37  0.00

85 معيد 525056300م54عبد ا علي كاظم عليوي221821047057 38  0.00

72 ناجح 505374605072431علء صالح هاشم عزيز221821047058 39  61.57

87 ناجح 575155505052402علي المرتضى حسين مونس شهاب221821047059 40  57.43

86 معيد 3551563661500علي جعفر ياسين شناوه221821047060 41  0.00

90 معيد 5074597142610علي حسين شهيد علي221821047061 42  0.00

74 معيد 3339515034330علي حيدر ساجت هاشم221821047062 43  0.00

73 معيد 4135315041530علي خليل كاظم غيلن221821047063 44  0.00

79 ناجح 505050505053382علي زياد طارق عيفان221821047064 45  54.57

78 معيد 650صفر593150صفرعلي سعدون ثامر مفتن221821047065 46  0.00

90 معيد 5069374170660علي ظافر هادي عواد221821047067 47  0.00

76 معيد 0%34513716م31علي عبد الرضا خضير وني221821047068 48  0.00

90 ناجح 525050586970439علي عماد مزهر جابر221821047069 49  62.71

52 معيد 3433225034500علي فؤاد عبد الحسن عبد الرؤوف221821047070 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 المختار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

047رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

76 معيد 52650صفر503450علي كريم حسين معارج221821047071 51  0.00

89 ناجح 658865507180508علي مشتاق طالب كريم221821047073 52  72.57

م معيد 67537154600معلي ملذ ناجي عبد علي221821047074 53  0.00

62 معيد 51500صفر322650علي هاشم مجيد رحيمه221821047076 54  0.00

84 ناجح 536962667280486قاسم معروف احمد داود221821047078 55  69.43

88 معيد 6752670م64مكاظم صلح كاظم خلف221821047079 56  0.00

77 معيد 503964640م41كرار سالم نجم عوده221821047081 57  0.00

69 معيد 0م70245036ممحمد احسان وحيد محمد221821047083 58  0.00

76 معيد 4162415750500محمد اسعد محمد محسن221821047084 59  0.00

85 معيد 505262370م35محمد رحيم عباس صالح221821047089 60  0.00

88 ناجح 505350675863429محمد زامل عبد الساده عطية221821047090 61  61.29

95 معيد 60740صفر658383محمد سعيد عبد مري221821047091 62  0.00

86 ناجح 506454775250433محمد شوقي هاشم مناف221821047092 63  61.86

72 ناجح 505059505050381محمد عباس علي مهلهل221821047093 64  54.43

65 معيد 3050405220360محمد عبد الرضا عبد الحسين عليعل221821047094 65  0.00

84 معيد 68560عشر50صفر37محمد عبد الكريم منخي منديل221821047095 66  0.00

80 معيد 5061523656400محمد علي جاسم محمد هاشم221821047096 67  0.00

71 معيد 4162387639620محمد علي حريب جبار221821047097 68  0.00

78 معيد 5031545470500محمد قاسم نجم عوده221821047099 69  0.00

81 معيد 3953425950500محمد محسن غضبان خلف221821047100 70  0.00

95 ناجح 547165805067482محمد ميثاق طالب علوان221821047101 71  68.86

83 معيد 5250315151610محمود محيل ثاجب عكله221821047104 72  0.00

92 معيد 70685060740ممرتضى جواد كاظم عبد221821047105 73  0.00

89 معيد 5051416352910مرتضى حسين عباس عيدان221821047106 74  0.00

66 معيد 335022310م31مرتضى عادل عبد اللطيف دوخي221821047108 75  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 :4
ذي قار

اعدادية المختار للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

047رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

93 معيد 5061377850370مرتضى علي عزيز عوده221821047109 76  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى حيدر جمعه جلوف221821047111 77  0.00

93 معيد 5083573363670مصطفى حيدر عبد علي حسين221821047112 78  0.00

85 معيد 3850502950500مصطفى عبد الكريم حسين جبر221821047113 79  0.00

74 معيد 4128403530370مقتدى خليل كاظم غيلن221821047114 80  0.00

83 معيد 4155523939600منتظر جبار شنته خشان221821047115 81  0.00

69 معيد 2833426750260منتظر جمال كامل عاجل221821047117 82  0.00

73 معيد 39530م6150ممنتظر محمد راضي وادي221821047119 83  0.00

80 ناجح 605752766158444يوسف قاسم محمد حسين221821047122 84  63.43

المشاركون

84 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 58 25 % 29.76

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

80 

80 

 62.34

77 

48 

74  8079 81 80 0 

56 55 62 59 61 0 

 75.68 68.75 78.48 72.84 76.25 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


