
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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

50 ناجح 517395725289482مصطفى عزيز محمد حسين حمادي221721082047 1  68.86

69 معيد 5051506250330مصطفى هلل حرب حمود221721082048 2  0.00

83 ناجح 527765506250439ابراهيم علي غازي عبد221821082001 3  62.71

55 معيد 0%275118م31ماحمد شهاب محمد ذرب221821082002 4  0.00

70 معيد 5577500م6462امجد ابراهيم عطوان حاجم221821082003 5  0.00

82 معيد 515565500أربع51انور كريم فزع ناصر221821082004 6  0.00

62 معيد 3451375058400جعفر ضاري حسين جاسم221821082005 7  0.00

66 معيد 3650405753380جلل جاسم ثامر حميد221821082006 8  0.00

73 معيد 5026415050410حر علي كريم حسن221821082007 9  0.00

81 ناجح 535052646252414حسن فرحان خلف كاظم221821082008 10  59.14

79 ناجح 595368757274480حسين علي زراك عذافه221821082009 11  68.57

71 معيد 5041505155500حسين كريم حسين اغريب221821082010 12  0.00

81 ناجح 566450765870455حسين نصير مطر بادي221821082011 13  65.00

68 معيد 5024525982580حمود ابراهيم جابر حسين221821082012 14  0.00

93 ناجح 735982508989535حيدر جبار خضير غالي221821082013 15  76.43

72 معيد 51663467670%17حيدر عماد عواد علي221821082014 16  0.00

66 ناجح 545056505061387حيدر نصار محمد صافي221821082015 17  55.29

76 ناجح 635355505058405حيدر نعيم لفته مثني221821082016 18  57.86

73 معيد 5527505057560خالد عباس غالي دخيل221821082017 19  0.00

63 معيد 410%3930263618سجاد جخيور عرمش سفاح221821082019 20  0.00

81 معيد 6229536058630سجاد خضير عباس غالي221821082020 21  0.00

52 معيد 5061380%505013سجاد رحيم جبار علوي221821082021 22  0.00

67 معيد 5539516860500سجاد عامر زايد زرار221821082022 23  0.00

84 معيد 6343687061630سجاد عبد العالي غزاي بياوي221821082023 24  0.00

80 معيد 0صفر5061386171سعيد علي ايويد ناهض221821082025 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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

67 ناجح 617766556869463سيف محسن نذير مايد221821082026 26  66.14

64 معيد 5040505253330ضياء صباح مجاور جابر221821082027 27  0.00

76 ناجح 605868757375485طالب بشير حسين وساف221821082028 28  69.29

92 ناجح 706574538080514طه هاشم طه فليح221821082029 29  73.43

77 ناجح 655065546850429عادل رحيم شياع سلمان221821082030 30  61.29

62 معيد 3350395939410عامر جابر صيوان ناصر221821082031 31  0.00

74 معيد 66400صفر595737عباس حسين عكار عزيز221821082032 32  0.00

89 معيد 4061715982630عباس علي جبر عبد النبي221821082033 33  0.00

54 معيد 3739435060330عباس مهدي جابر عبيد221821082034 34  0.00

62 معيد 5462330م5152عبد الرحمن جبار عبد الحسين صالح221821082035 35  0.00

75 معيد 0م5957675565علي نعيم شعيوط مرزوك221821082037 36  0.00

63 معيد 72230%50325019فاخر جاسم منجور عناد221821082038 37  0.00

70 معيد 400صفر51415061كرار جبر حاشوش عبيد221821082039 38  0.00

86 معيد 6230535482500ماجد شحاته دهام هنيدي221821082041 39  0.00

76 ناجح 607069677358473محمد حسين مصحب جابر221821082042 40  67.57

29 معيد 2626200م2821مرتضى سعد خليف رفش221821082043 41  0.00

67 ناجح 605051615250391منتظر عيسى حميد كزار221821082045 42  55.86

71 معيد 50500ممصفر35مهند جواد كاظم ايدام221821082046 43  0.00

71 معيد 4159506458650ميثم طالب جعفر سالم221821082047 44  0.00

60 معيد 4250502552350نور كاظم مريح سرحان221821082048 45  0.00

56 معيد 3734505050350وليد علوان فرحان حسين221821082050 46  0.00

71 ناجح 525752505650388ياسين احمد عبد الحسن عواد221821082051 47  55.43

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 وليد الكعبة للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

082رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 32 15 % 31.91

 97.78

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

45 

44 

 72.73

44 

32 

45  4044 45 44 0 

27 31 37 41 27 0 

 60.00 77.50 84.09 91.11 61.36 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


