
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 الحائر الحسيني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

090رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

77 معيد 5050593656500أحمد سعدون سالم عليخ221721090005 1  0.00

85 ناجح 505156536851414حسين علي حسن علي221721090021 2  59.14

95 معيد 5066502772500هاني عواد بهلول جلل221721090070 3  0.00

67 معيد 510صفرصفر504050احمد جاسم عاشور سلمان221821090001 4  0.00

73 معيد 605270550%4119امير شاكر بدوي عبد221821090003 5  0.00

87 معيد 5129603771630بشير عويد راضي مرار221821090004 6  0.00

72 معيد 3730505658510تقي حميد محسن عبد221821090006 7  0.00

م معيد 0ممممم38حسام علي حياوي هاشم221821090007 8  0.00

صفر معيد 5021305740350حسام كريم عطيوي مطرود221821090008 9  0.00

73 معيد 3833715061500حسن ساجت ناصر خضر221821090009 10  0.00

56 معيد 5235535158500حسين طالب رشيد محمد221821090015 11  0.00

صفر معيد 5029255252540حسين عزاره عرمش جبر221821090016 12  0.00

86 معيد 5038423655540حسين علي كاظم خضير221821090017 13  0.00

82 معيد 4150504154580حسين غني عبد الحسن جبر221821090018 14  0.00

82 معيد 3325365450500حسين كريم محسن والي221821090019 15  0.00

89 معيد 4150335752630حسين نعيم محسن عذار221821090020 16  0.00

78 معيد 570م28295058حسين هاني مفتن حسن221821090021 17  0.00

80 معيد 4131505161560حمزة غالب جواد كاظم221821090023 18  0.00

83 معيد 55754160580محيدر سعد مشني كشاش221821090024 19  0.00

81 معيد 6241806065660حيدر سعود جاسم ناصر221821090025 20  0.00

89 ناجح 506053557158436حيدر ياسين جبار دنان221821090028 21  62.29

81 معيد 3537413758520سيف علي رشيد حمود221821090031 22  0.00

75 معيد 5029575650560صلح سفيح حسن يوار221821090033 23  0.00

82 معيد 5441405068530ضياء محمد ساجت رسن221821090034 24  0.00

75 معيد 3725205050500علي حسين علوي ساجت221821090036 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 الحائر الحسيني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

090رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

78 معيد 3826555562520علي عمار جميل لفته221821090038 26  0.00

76 معيد 5037332462550غسان علوان غليب عذار221821090039 27  0.00

76 معيد 232552340%3413كاظم جبار هاشم ناهي221821090043 28  0.00

93 معيد 4150525056500كرار جبار حميد عبد221821090044 29  0.00

صفر معيد 6150604069610كرار علي عبيد سعيد221821090045 30  0.00

صفر معيد 5657548474610كرار عوده جبار محمد221821090046 31  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكمال الدين محمد كاظم دخيل221821090047 32  0.00

75 معيد 50260%38263119مؤمل حيدر عجيل نجيب221821090048 33  0.00

67 معيد 500م315050ممؤمل مانع متعب عبد221821090049 34  0.00

89 معيد 2538500صفر4234محمد جاسم بهلول مشاي221821090050 35  0.00

91 معيد 0صفر6850م5030محمد سامي حمد فجر221821090052 36  0.00

79 معيد 34425050620ممحمد مجلي جاسم عوده221821090054 37  0.00

57 معيد 54270م312327محمد نصار عباس عليوي221821090056 38  0.00

50 معيد 3441566957400محمد وائل محسن فشاخ221821090057 39  0.00

92 معيد 6258500صفر5050محمد يالي عفات نايف221821090058 40  0.00

77 معيد 5025597761530مرتضى غازي عطشان دخيل221821090059 41  0.00

75 معيد 4139615066370مرتضى محسن كزار نيم221821090060 42  0.00

80 معيد 5740355453540مسلم رحيم حميد عبد221821090062 43  0.00

79 ناجح 505056557055415مصطفى محمد علوان حسين221821090063 44  59.29

64 معيد 5029425058500منتظر جلل عواد جبر221821090064 45  0.00

86 معيد 5056500صفر3537ميثم علي ناصر حسين221821090067 46  0.00

79 معيد 5050540صفر5036وليد خالد محسن عناد221821090068 47  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 الحائر الحسيني للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

090رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

المشاركون

47 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 43 3 % 6.38

 90.48

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

42 

38 

 50.00

40 

20 

42  4141 40 42 0 

9 22 30 37 35 0 

 21.43 53.66 73.17 92.50 83.33 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


