
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

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

62 معيد 5028223450510احمد بادي حسين جبير221741382001 1  0.00

70 معيد 0مممممماحمد عاصي نعيم دفار221741382002 2  0.00

87 معيد 0صفر6269846084احمد ماجد طالب كاظم221741382003 3  0.00

م معيد 0مممممماحمد م فرج جابر221741382004 4  0.00

55 معيد 0صفر3032%503116احمد هادي شهيب جبار221741382005 5  0.00

86 معيد 929998920ممامين ناصر م فهد221741382006 6  0.00

58 معيد 0صفر5050م5059حبيب عبد الهادي حبيب زغير221741382007 7  0.00

81 ناجح 769379899876592حسين حليم مزهر مكطوف221741382008 8  84.57

90 معيد 0صفر84م79صفر66حسين كاطع هلل بندر221741382009 9  0.00

91 ناجح 767885758476565حيدر جبار جعفر جازع221741382010 10  80.71

61 معيد 0عشرخمسصفرم%3217حيدر خالد نادي عويد221741382011 11  0.00

62 معيد 300%4040255019حيدر ضياء اسماعيل عباس221741382012 12  0.00

م معيد 550صفرصفر63م63رامي كامل عزيز رسن221741382013 13  0.00

68 معيد 87680صفر69م69رسول نعيم لبيس محيل221741382014 14  0.00

م معيد 0صفر8982مم65رياض ضاحي اذبيب حرز221741382015 15  0.00

72 معيد 0م52صفر5025مسجاد صلح حسن فنجان221741382016 16  0.00

85 معيد 999994820م94سجاد م ناجي ضمد221741382017 17  0.00

84 معيد 0م7373928283سجاد هريد مطشر نايف221741382018 18  0.00

64 معيد 0مصفر32صفرممسيف علي خيري حسن221741382019 19  0.00

81 معيد 71590صفر637673ضياء حامد جلب نعيثل221741382020 20  0.00

89 ناجح 619398979390621علي حكمت عبد ا محسن221741382021 21  88.71

73 معيد 0صفرصفر61958080علي عباس عبد علي ابراهيم221741382022 22  0.00

89 معيد 750صفر958577معلي عماد بادي حذيه221741382023 23  0.00

77 معيد 790صفرصفر88صفر77علي نجاح شذره علي221741382024 24  0.00

74 معيد 808089650صفرصفرعلي هادي عبد الكاظم مزبان221741382025 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية جرف النصر الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

382رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 50410م62صفر53كرار حمد جاسم م221741382026 26  0.00

72 معيد 254134240صفر40كرار مزعل ليذ حسن221741382027 27  0.00

67 معيد 600صفرم9084صفرم سلوان رحيم جابر221741382028 28  0.00

65 معيد 260%5050373714م شلل اميلح جابر221741382029 29  0.00

83 معيد 510م55صفرصفر51م علي طلوكي م221741382030 30  0.00

80 معيد 0م394161صفر60مرتضى كاظم جبار عبد الساده221741382031 31  0.00

70 معيد 7568830ثلث72خمسمصطفى ناجي كليل مهيدي221741382032 32  0.00

79 معيد 0صفرصفرصفرصفرمصفرمنتظر قاسم حسين فنطيل221741382033 33  0.00

64 معيد 39240صفرصفر5621مهيمن خالد بحر حسن221741382034 34  0.00

72 معيد 0صفر6750م3050همام ظاهر صابر شريف221741382035 35  0.00

المشاركون

35 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 32 3 % 8.57

 100.00

الممتحنون

الناجحون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


