
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 معيد 5739505072300احمد كاظم جابر هوف221751302001 1  0.00

91 معيد 6070680م6639احمد ناصر حواس ياهن221751302003 2  0.00

90 معيد 5033502759500انور خالد شعلن عباس221751302004 3  0.00

90 معيد 0صفر59صفرم6022اياد طالب تبينه بديوي221751302005 4  0.00

76 معيد 8680680صفر%6114بسام صالح مهدي حسن221751302006 5  0.00

84 معيد 0مممصفرمصفرجعفر كاظم فالح ضاحي221751302007 6  0.00

86 معيد 63280صفرم6036جمال قاسم حربي جفت221751302008 7  0.00

76 معيد 52260%50235018حسين عدنان حسن طوكان221751302010 8  0.00

81 معيد 0صفر50صفر504150حسين علي ماهود صكر221751302011 9  0.00

85 معيد 7529622663610حسين ناصر حسن خنجر221751302012 10  0.00

85 معيد 6050523354580حيدر كامل عجيل زعل221751302014 11  0.00

87 معيد 0صفر6441915272حيدر كبين جبر حلفه221751302015 12  0.00

77 معيد 0صفر5850732950سالم جابر عنيد ساير221751302018 13  0.00

78 معيد 0%69325017%5419سجاد خضير عباس شكري221751302019 14  0.00

83 معيد 390أربع63%682313سجاد صائب حميد عزيز221751302020 15  0.00

86 ناجح 646050716461456ضرغام رشيد عزيز لفلوف221751302023 16  65.14

92 معيد 0صفرمصفرم6939عبد ا زناد حمزه م221751302025 17  0.00

93 معيد 0م5664722476علء خضر ضاحي مسير221751302029 18  0.00

81 معيد 5550382750320علء ناصر حسين عكاب221751302030 19  0.00

م معيد 0ممممممعلي جميل جاسم علي221751302031 20  0.00

91 ناجح 705559726260469علي شعلن معيدي عكال221751302033 21  67.00

76 معيد 590%14واحد58%17معلي كريم حيدر جاسم221751302034 22  0.00

86 معيد 6261835040500قحطان عدنان عبد الرضا عسكر221751302036 23  0.00

87 معيد 9090890م8489كاظم نجم عبد معلة221751302037 24  0.00

م معيد 0ممممممم راضي صيوان عبد221751302039 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

اعدادية الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

76 ناجح 695873747558483م كريم هاشم رويضي221751302041 26  69.00

92 معيد 0صفر89صفرصفر6856مصطفى حسين شبيب فجر221751302042 27  0.00

80 معيد 6234795141270مهدي عجيل جواد عزيز221751302043 28  0.00

92 ناجح 735861505068452نورس طالب جبار مريعد221751302044 29  64.57

87 معيد 0صفر5763م6454وسام خضير عباس منيصير221751302045 30  0.00

67 معيد 5226585050320يونس احمد عبد حبيب221751302048 31  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


