
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

79 معيد 5838505059610حسين شيال عزيز فضالة221611302014 1  0.00

71 ناجح 595069506953421زين العابدين احمد جعفر عباس221611302018 2  60.14

75 ناجح 635864515773441سجاد جميل ناصر محيسن221611302019 3  63.00

75 معيد 0م53صفرم5850احمد عوده علي جراب221741302001 4  0.00

83 معيد 6150745039660انور طالب عويس لطيف221741302002 5  0.00

90 معيد 0مصفر86صفر87صفراياد حبيب فليح شعير221741302003 6  0.00

79 معيد 7132620صفر6734ايمن عبد الغني م حطاب221741302004 7  0.00

95 معيد 0صفرم67ممصفربهاء حسين ناصر عبد العباس221741302005 8  0.00

88 معيد 0مممصفرممحسن علي حسين جبرة ا221741302006 9  0.00

86 معيد 37500صفر655150حسن ناصر حسين كاظم221741302007 10  0.00

م معيد 0ممممممحسين شلل ثامر علبجي221741302008 11  0.00

90 ناجح 675164555480461حسين كاظم حسين خنفوس221741302009 12  65.86

90 ناجح 879392808786615سجاد احمد سعدون خماط221741302011 13  87.86

82 معيد 5750542737650سجاد عزيز جاسم م221741302012 14  0.00

84 معيد 500م7350م63سيف الدين حافظ حميد عزيز221741302013 15  0.00

76 معيد 38290ثلث543453عباس حسين ليج رسن221741302015 16  0.00

83 معيد 0صفرم52255065عبد العليم مهدي مصباح عنبر221741302016 17  0.00

82 ناجح 765587627070502عبد ا حسين شلل كاطع221741302017 18  71.71

81 معيد 680م81502950علء جبار عطشان عبد علي221741302019 19  0.00

84 معيد 0م81صفر85صفر80علي جاسم غركان كاطع221741302020 20  0.00

صفر معيد 0م87مصفرم83علي حسين عباس حويف221741302021 21  0.00

92 ناجح 939499899498659علي دخيل فرج حويلي221741302022 22  94.14

م معيد 0صفر545670ممعلي عبد صالح مناحي221741302023 23  0.00

60 معيد 5338345951420فؤاد مسير ونان عجه221741302025 24  0.00

86 ناجح 585357646361442فلح حسن شلل كاطع221741302026 25  63.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

82 ناجح 766466616172482كاظم عبد الحسين ونان عجه221741302027 26  68.86

90 ناجح 737175788084551محسن سفيح حسن علوان221741302028 27  78.71

88 ناجح 725451525965441م حسين ستار جبار هادي221741302029 28  63.00

91 معيد 0صفرمم716373م سعد حسين شرشاب221741302030 29  0.00

ست معيد 0صفر69صفر66مخمسم كاظم جاسم م221741302031 30  0.00

88 معيد 0مم86ممصفرمرتضى كاطع منهل جبر221741302032 31  0.00

90 معيد 0صفر6064647382منتظر قاسم عبد الحسين يوسف221741302034 32  0.00

69 ناجح 695171515473438وسام يعقوب يوسف حلو221741302035 33  62.57

84 معيد 650م63656955ياسر م قاسم بداي221741302036 34  0.00

84 معيد 600ممصفر5667يحيى عبد ا دشر رسن221741302037 35  0.00

المشاركون

35 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 24 11 % 31.43

 93.33

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

30 

28 

 86.21

29 

25 

24  2827 22 25 0 

19 21 21 16 17 0 

 79.17 75.00 77.78 72.73 68.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


