
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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

50 راسب 0غغغغ5050احمد علي شلكه هاشم221751400001 1  0.00

77 ناجح 725768788090522احمد عوده جبر مبارك221751400002 2  74.57

87 راسب 6152387564510امجد عزيز خلف لفته221751400003 3  0.00

78 ناجح 736168507575480حسام حاتم ناصر جابر221751400004 4  68.57

75 راسب 50500غغ7532حسام خلف مري شلكه221751400005 5  0.00

71 ناجح 505665565760415حسين  علي  محسن شايع221751400006 6  59.29

81 راسب 7524509891380حسين خضير عباس حسن221751400007 7  0.00

67 راسب 6677773750420حسين م جبار عيسى221751400008 8  0.00

56 ناجح 546171525394441حيدر جليل جابر كاظم221751400009 9  63.00

84 ناجح 698788828598593حيدر محسن كاطع درج221751400010 10  84.71

71 راسب 53800صفر538076ذو الفقار كريم ناصر حسين221751400011 11  0.00

84 ناجح 567885758185544رعد عبد المجيد عبد الحسين م221751400012 12  77.71

72 راسب 0غغغغغغرعد غضبان منصور شطنان221751400013 13  0.00

58 راسب 550%5639865016صفاء جمعة جليل طاهر221751400014 14  0.00

73 راسب 300%16%80716316ضياء عبد الحسين عكار حاشوش221751400015 15  0.00

71 ناجح 816480708079525عباس وهاب حامد سلطان221751400016 16  75.00

68 راسب 500غ50صفرصفر50عبد ا احمد جابر دخيل221751400017 17  0.00

50 راسب 0غغغ50غ62علي فيصل حسين محسن221751400018 18  0.00

86 ناجح 565081786778496علي مراد عبد الكاظم فالح221751400019 19  70.86

86 ناجح 536550505054408غالب سنان حسين مهوس221751400020 20  58.29

76 راسب 6754643441580قحطان خليل مجباس  منحوش221751400021 21  0.00

87 ناجح 635077565050433كاظم خيون عبيد مناحي221751400022 22  61.86

غ راسب 0غ55غ50غ60كرار جواد كاظم جابر221751400023 23  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار عبد الواحد اسود ملوح221751400024 24  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكرار ناجي بصيو حويل221751400025 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

الخارجيون

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

400رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 5650506230210م   علي حسن عبد الحسن221751400026 26  0.00

غ راسب 0غغ51غغغم جاسم م حسين221751400027 27  0.00

76 راسب 6956503857590م عبد مهوس منخي221751400029 28  0.00

83 راسب 0تسع6964745460م كاظم علي عويد221751400030 29  0.00

79 راسب 7021733426560مروان صاحب فاخر ضايف221751400032 30  0.00

93 راسب 0غ50صفر635150مروان لفته غالي مهجهج221751400033 31  0.00

المشاركون

31 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 10 % 32.26

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 100.00

8 

8 

13  710 8 9 0 

8 5 3 3 4 0 

 61.54 71.43 30.00 37.50 44.44 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


