
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

76 راسب 5750505072290احمد كاظم جابر هوف221751302001 1  0.00

91 ناجح 666065607068480احمد ناصر حواس ياهن221751302003 2  68.57

90 راسب 5057504259500انور خالد شعلن عباس221751302004 3  0.00

90 راسب 5859560عشر6039اياد طالب تبينه بديوي221751302005 4  0.00

76 ناجح 616880868068519بسام صالح مهدي حسن221751302006 5  74.14

84 راسب 0غ50صفر718179جعفر كاظم فالح ضاحي221751302007 6  0.00

86 راسب 6061624163500جمال قاسم حربي جفت221751302008 7  0.00

76 راسب 52400%50505016حسين عدنان حسن طوكان221751302010 8  0.00

81 راسب 5050504250350حسين علي ماهود صكر221751302011 9  0.00

85 ناجح 755062536361449حسين ناصر حسن خنجر221751302012 10  64.14

85 ناجح 605052545458413حيدر كامل عجيل زعل221751302014 11  59.00

87 ناجح 647191527278515حيدر كبين جبر حلفه221751302015 12  73.57

77 راسب 5850734050370سالم جابر عنيد ساير221751302018 13  0.00

78 راسب 50210%6916غ54سجاد خضير عباس شكري221751302019 14  0.00

83 راسب 6850776324500سجاد صائب حميد عزيز221751302020 15  0.00

92 راسب 6939846971890عبد ا زناد حمزه م221751302025 16  0.00

93 ناجح 566472677662490علء خضر ضاحي مسير221751302029 17  70.00

81 ناجح 555059505082427علء ناصر حسين عكاب221751302030 18  61.00

غ راسب 0غغغغغغعلي جميل جاسم علي221751302031 19  0.00

76 راسب 590تسع52555840علي كريم حيدر جاسم221751302034 20  0.00

86 ناجح 626183505050442قحطان عدنان عبد الرضا عسكر221751302036 21  63.14

87 ناجح 848994909089623كاظم نجم عبد معلة221751302037 22  89.00

غ راسب 0غغغغغغم راضي صيوان عبد221751302039 23  0.00

92 ناجح 686685738978551مصطفى حسين شبيب فجر221751302042 24  78.71

80 ناجح 625079515050422مهدي عجيل جواد عزيز221751302043 25  60.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 ناجح 645482576359466وسام خضير عباس منيصير221751302045 26  66.57

67 راسب 0غ585050غ52يونس احمد عبد حبيب221751302048 27  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


