
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

2018/2017

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

75 ناجح 585051505365402احمد عوده علي جراب221741302001 1  57.43

88 معيد 81680صفر819091اكرم خير ا كاظم فهد221841302002 2  0.00

م معيد 0مم89868796اياد حبيب فليح شعير221841302003 3  0.00

87 ناجح 776160505050435جهاد الحق جعفر لزم جاسم221841302004 4  62.14

100 ناجح 789068819070577حاتم كريم فهد جعين221841302005 5  82.43

96 ناجح 807879605167511حسن حميد مزيعل تركي221841302006 6  73.00

77 معيد 0%13%16%15%345713حسن هاشم جميل حذيه221841302007 7  0.00

86 معيد 5758623750360حسين سعيد دايخ زياد221841302008 8  0.00

100 معيد 99951000مصفر96حيدر عبد الحسين اسمير عباس221841302009 9  0.00

94 معيد 5561505039560سيف سعيد علي نجم221841302010 10  0.00

100 معيد 99901000م86معباس عكله صالح علي221841302013 11  0.00

93 معيد 300صفرثمانصفر5076عباس علي عبد الحسين يوسف221841302014 12  0.00

97 معيد 580م6963م68عبد العليم مهدي مصباح عنبر221841302015 13  0.00

85 معيد 400ممصفر5150علء عبد ا عزيز حامد221841302016 14  0.00

100 معيد 630مصفر51مصفرعلي حميد عزيز صاطي221841302017 15  0.00

100 معيد 650صفرصفر8154صفرعلي سعد طالب كاظم221841302018 16  0.00

95 معيد 5255240مم50علي عبد صالح مناحي221841302019 17  0.00

98 معيد 700م64706061علي محمد عبود فليفل221841302020 18  0.00

94 معيد 0صفرصفراثنتانصفر7595علي مرتضى ناظم حميد علك221841302021 19  0.00

م معيد 0م81صفر96م89عون عبد الجليل درويش حسين221841302022 20  0.00

75 معيد 240مصفر%375016قيس صباح فرهود ايدع221841302023 21  0.00

100 معيد 0%18%2398222117مجتبى علي جميل حذيه221841302024 22  0.00

90 معيد 71320صفر%638719محمد التفات طالب علي221841302026 23  0.00

100 معيد 680%8012ست70%11محمد كاظم جاسم محمد221841302028 24  0.00

67 معيد 0عشر3622ثلث%2917مرتجى كريم حميد حسين221841302029 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

اعدادية الغراف المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

302رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 معيد 0صفر9881عشر8661مرتضى كاطع منهل جبر221841302030 26  0.00

87 معيد 50500صفر575459مسلم رحيم وحيد جابر221841302031 27  0.00

78 معيد 32250صفر535020مصطفى عدنان جلود سهر221841302032 28  0.00

صفر معيد 990خمس8799م90منتظر منعثر مبارك سنام221841302033 29  0.00

20 معيد 0صفرصفرصفر%702712مهدي صلح عبد الكريم يونس221841302034 30  0.00

97 معيد 0صفرممصفر8382يحيى عبد ا دشر رسن221841302035 31  0.00

100 ناجح 9710099999996690حسن محمود شريف عجيل221841302037 32  98.57

97 ناجح 637057665357463حسين تعبان كريم منصور221841302038 33  66.14

المشاركون

33 
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 88.89 55.17 50.00 56.00 53.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


