
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

ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

305رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

67 راسب 0صفرصفرعشر502667ابراهيم هيثم طالب صبار221751305001 1  0.00

67 راسب 340اثنتانغ50ثمان28احمد جابر واوي حجاب221751305002 2  0.00

77 ناجح 715072505055425احمد ستار جابر بلبص221751305003 3  60.71

81 راسب 0غغغ715069احمد كريم رخيص نجار221751305004 4  0.00

64 راسب 5927585033520احمد ناظم رزاق مناحي221751305005 5  0.00

50 راسب 0%19%12%50695512احمد يحيى حسن جبار221751305006 6  0.00

81 راسب 6957605039670جعفر حميد محسن علي221751305007 7  0.00

75 راسب 800ست53547750حاتم كريم ثجيل خفيف221751305008 8  0.00

69 راسب 0صفر%5160585317حسين علي هادي لفتة221751305009 9  0.00

88 راسب 6250726939620حليم اعناد اكريم كاظم221751305010 10  0.00

73 راسب 620%5032502415حمزة عبد الواحد موزان عواد221751305011 11  0.00

75 راسب 400ثلثصفر427056رياض حيدر شخير نجم221751305013 12  0.00

83 راسب 520%5953662013سجاد حسين خضير ماجد221751305014 13  0.00

80 راسب 6733505537500سجاد نغيمش جابر حلبوص221751305015 14  0.00

76 راسب 540صفر50605850ضياء ماجد محسن خضير221751305016 15  0.00

77 ناجح 748077877190556طارق حسين مضحي مشرف221751305017 16  79.43

غ راسب 0غغغغغغعبد ا حميد غالي عبد ا221751305018 17  0.00

58 راسب 21700%35605918عطا ا مراد علوي ريه221751305019 18  0.00

87 راسب 64560غ79غ69علء م عودة حمدان221751305020 19  0.00

78 راسب 5125565050610علي عبد ا حزام سعدون221751305022 20  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم عودة فيصل ناصر221751305023 21  0.00

64 راسب 0%16%13%50535014م يوسف موسى رميض221751305024 22  0.00

59 راسب 220واحد22505039مرتضى رزاق بدر م221751305025 23  0.00

53 راسب 0سبع22%50505015موفق كريم شيشون حمد221751305026 24  0.00

70 راسب 0%16%5050503513هاشم م خلف جبار221751305027 25  0.00

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

ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

305رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

79 راسب 6555593621500وائل عكله ناصر فاضل221751305028 26  0.00

79 راسب 6250633650560وسام صباح مشرف خليص221751305029 27  0.00

المشاركون

27 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

25 2 % 7.41

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 20.00

5 

1 

14  613 19 12 0 

8 6 1 0 3 0 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


