
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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

54 معيد 5050347258500حسين هاشم عبد موسى221721055024 1  0.00

60 معيد 3050370صفر28%16ابراهيم دحام كتاب دغش221821055001 2  0.00

64 معيد 3859500صفر4032احمد ستار جابر مشكور221821055002 3  0.00

75 معيد 5227716970620احمد عبد الرضا حسن عبد221821055003 4  0.00

64 معيد 5029585050260احمد فوزان كطامي عذاب221821055004 5  0.00

61 معيد 260%2614صفر4033ازهر عمران رسن فارس221821055005 6  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشالحسن فلح دحام طعيمه221821055006 7  0.00

61 معيد 3955220م4028انور قاسم ناصر حسين221821055007 8  0.00

84 معيد 5027626855330باقر قاسم حسين جار ا221821055008 9  0.00

83 معيد 5250515958400جعفر يثرب احمد حردان221821055009 10  0.00

67 معيد 4127585056500حسين رزاق خليف جليب221821055010 11  0.00

54 معيد 3341315251300حسين رشيد كويف ناهض221821055011 12  0.00

78 معيد 6439636176510حسين صبيح موير راشد221821055012 13  0.00

52 معيد 5050504250290حسين فاضل مجبل مطرود221821055013 14  0.00

84 ناجح 688085627165515حسين مخيلف ربح خميط221821055014 15  73.57

62 معيد 5037505050300حسين نجم عبد بديوي221821055015 16  0.00

65 معيد 0صفر5124504137سجاد سالم كزار رضيوي221821055017 17  0.00

76 معيد 6955556655400سجاد عبد الحسين خريبط خضر221821055018 18  0.00

64 معيد 5131295853260صفاء عبد السلم ناصر طربوش221821055019 19  0.00

57 معيد 4221505750420صلح مهدي صالح خليف221821055020 20  0.00

56 معيد 5026614139420ضياء حسين زعيبل عبد221821055021 21  0.00

58 معيد 5032535554320ضيف ا بلود عجيل درويش221821055022 22  0.00

68 ناجح 625053546259408عباس علي نعيم ماضي221821055023 23  58.29

58 معيد 3928503651300عباس فارس طالب وارد221821055024 24  0.00

68 معيد 5241315050280عباس محسن محمد حبوش221821055025 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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

68 معيد 55503950500صفرعباس هداب عويز كعيد221821055026 26  0.00

59 معيد 3737205940220عبد ا فرات احمد حردان221821055028 27  0.00

79 معيد 5023344150290عقيل قاسم عبد محسن221821055030 28  0.00

66 ناجح 615055665956413علء نجم عبد الحسن مجيبل221821055031 29  59.00

55 معيد 293350280%4119علي اياد ثابت مهوس221821055032 30  0.00

59 معيد 4250313150250علي حبيب غلم ناصر221821055033 31  0.00

56 معيد 4032503135340علي حسين عيفان عامر221821055034 32  0.00

78 معيد 410صفر34523959علي حسين مجيد محمد221821055035 33  0.00

76 معيد 5253596864370علي رزاق يونس محمد221821055036 34  0.00

80 ناجح 567153706071461علي زياد سرحان عذاب221821055037 35  65.86

70 معيد 6525523237230علي فاضل محمد عكار221821055038 36  0.00

65 معيد 5031365056320علي محمد حسين نصيف221821055039 37  0.00

75 ناجح 505066525662411علي محمد هدمول دهام221821055040 38  58.71

64 معيد 250م52345051عماد تحسين صاحب عيدان221821055041 39  0.00

84 معيد 5525737657530فائق حسين ناصر مريبي221821055042 40  0.00

54 معيد 4234423640370كرار جودان شكيه غضيب221821055043 41  0.00

69 معيد 3730505052500كرار حسين عبد لفته221821055044 42  0.00

63 معيد 5422385060550كرار عبد ا مهيهي سهل221821055045 43  0.00

59 معيد 0م5266%502711ليث جاسب شمخي جابر221821055046 44  0.00

65 معيد 5139505660500ليث كاظم كصل عنصيل221821055047 45  0.00

64 معيد 5225242960510مجيد خالد جودان شكبه221821055048 46  0.00

60 معيد 3535405050340محمد جاسم سعدون ظفير221821055049 47  0.00

67 معيد 5038605060370محمد جليل حسين عباس221821055050 48  0.00

73 ناجح 736652837256475محمد حسن علي شناتي221821055051 49  67.86

64 معيد 7535320صفر5624محمد رياض يعكوب ناصر221821055052 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 سيد البلغاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

055رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

60 معيد 3840314055370محمد عمار عبد ا مهدي221821055053 51  0.00

67 معيد 0عشر3839صفر2824محمد كاظم زغير دغيم221821055054 52  0.00

86 ناجح 605072546859449مرتضى جوني قند سلمان221821055055 53  64.14

65 معيد 5041324253350مرتضى عطيه كزار رضيوي221821055056 54  0.00

73 ناجح 616850676550434مسلم عقيل نعيم محسن221821055057 55  62.00

77 ناجح 646275625876474مسلم فارس حمدان جبر221821055058 56  67.71

81 ناجح 615089638278504مصطفى جاسم محمد عبد الرضا221821055059 57  72.00

68 معيد 3954405951500مصطفى حميد موحان ساجت221821055060 58  0.00

64 معيد 3929283250310مصطفى سعد ضايف عوده221821055061 59  0.00

56 معيد 5026212932270مقتدى رياض بديع نهار221821055062 60  0.00

67 معيد 3524507250520منتظر محمد رميض محسن221821055063 61  0.00

70 معيد 6057236350410منتظر مهدي علي شناتي221821055064 62  0.00

67 معيد 4163560%393815مهدي حيدر مهدي عبيد221821055065 63  0.00

75 معيد 0صفر5061565376مهدي صالح نعيم كعيم221821055066 64  0.00

المشاركون

64 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 53 10 % 15.63

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

62 

62 

 62.90

62 

39 

62  6162 61 61 0 

20 35 40 50 23 0 

 32.26 57.38 64.52 81.97 37.70 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


