
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 الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

80 معيد 6462505050360أحمد محمد حميد حدود221841306001 1  0.00

90 معيد 6564343250500أسامة يحيى كاظم رهيف221841306002 2  0.00

91 معيد 84870م787680أنور سالم خلف عمير221841306003 3  0.00

89 معيد 50500صفر828250احمد ابراهيم خضير عباس221841306004 4  0.00

صفر معيد 81930م7089%17احمد بديع نعمه طعيمه221841306005 5  0.00

72 معيد 0صفرصفرمم50ماحمد جواد كاظم عريان221841306007 6  0.00

86 معيد 0صفرممم6154احمد حسن احمد إبراهيم221841306008 7  0.00

82 معيد 0ممممم50احمد راهي محسن راهي221841306009 8  0.00

78 معيد 300م52685750احمد رزاق مهدي سوادي221841306010 9  0.00

74 معيد 5781502150500احمد رسول كاظم راشد221841306011 10  0.00

76 معيد 360مم%615615احمد صالح جويعد نعيمه221841306012 11  0.00

83 معيد 5061502642390احمد ضياء لزم سعود221841306013 12  0.00

73 معيد 0م28مم5959احمد عبد الحسن عزيز عبد221841306014 13  0.00

89 معيد 0مصفرصفر646261احمد عبد الحسين ناصر محيسن221841306015 14  0.00

90 معيد 5741644150590احمد عجيل جابر عرمان221841306016 15  0.00

95 معيد 50810صفر897359احمد عدنان فارس جاري221841306017 16  0.00

86 معيد 0أربع%14مم5577احمد عدي حاتم فهد221841306018 17  0.00

86 معيد 0%18صفر37م5052احمد علي حسن حريز221841306019 18  0.00

77 معيد 50400ممم55احمد علي خزعل مطير221841306020 19  0.00

75 معيد 3127390%505311احمد علي محمد خضر221841306021 20  0.00

م معيد 0ممممصفرصفراحمد عواد نعيثل صجم221841306022 21  0.00

93 معيد 991000صفر849596احمد عيسى كاطع لفته221841306023 22  0.00

م معيد 0م83صفرصفرمصفراحمد كامل حمود جابر221841306024 23  0.00

87 معيد 500ممصفر7565احمد كريم جميل معلك221841306025 24  0.00

76 معيد 350%6060225014احمد محسن كاظم عباس221841306026 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 الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0خمسمم75م85احمد وليد طعيمه عبد الحسين221841306027 26  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاشرف سامي فرحان عويد221841306029 27  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرمصفرمامجد هادي صالح حسين221841306030 28  0.00

95 معيد 830صفر91976580ايمن احمد طه ياسين221841306031 29  0.00

82 معيد 20500م%507112ايمن عامر عبد العباس كريم221841306032 30  0.00

98 ناجح 9397969685100665ايمن يونس موسى حسين221841306033 31  95.00

71 معيد 24420مم5458باسم نزار حمد عثمان221841306034 32  0.00

66 معيد 0%2119م502931بدر الدين عدنان بدري حسين221841306035 33  0.00

59 معيد 0%12صفر24م3250بسام علي زبين مشاي221841306036 34  0.00

67 معيد 5457505537500تحسين علي ناجي حسين221841306037 35  0.00

84 معيد 2268380م6171ثامر كسار جبير سلمان221841306038 36  0.00

م معيد 798071780ممجمال الدين علي حسين جليل221841306039 37  0.00

80 ناجح 515750625450404جواد عبد الكاظم عبد الجليل راهي221841306040 38  57.71

92 معيد 600خمسصفر589050حسن اياد كريم مجيد221841306041 39  0.00

96 معيد 72910صفر879476حسن جلل عبد المير حسن221841306042 40  0.00

94 ناجح 8491691008892618حسن حيدر محسن عبد221841306043 41  88.29

87 معيد 5350405029410حسن رياض غالب ارهيش221841306044 42  0.00

63 معيد 5050323829280حسن زكي حسين كحيط221841306045 43  0.00

77 معيد 560م27م5569حسن صلح حسن غضيب221841306047 44  0.00

م معيد 0%18%2619%11صفر28حسن غازي حسن عبود221841306048 45  0.00

62 معيد 50310صفر502932حسن ماجد حسن ثامر221841306049 46  0.00

89 معيد 8969640م7866حسن ياسين محي نزال221841306050 47  0.00

59 معيد 360م50%257814حسين أسعد موحان شدود221841306051 48  0.00

97 معيد 95950صفر938794حسين جميل زوري شلل221841306052 49  0.00

85 معيد 6473654250590حسين حيدر عبد الحسن جري221841306053 50  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
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

75 معيد 2441300ست5150حسين رافد مركز حمد221841306054 51  0.00

92 معيد 970صفر95مصفرصفرحسين رياض دحام كاظم221841306055 52  0.00

82 معيد 0ممم538862حسين سالم خضير محمد221841306056 53  0.00

68 معيد 0ثمانم%13م3853حسين طعمه كريم صباح221841306057 54  0.00

م معيد 0م23تسعم5658حسين عبد المير ياس خضير221841306058 55  0.00

88 معيد 6250395055500حسين عبد الخالق جواد علي221841306059 56  0.00

96 معيد 0م50م6950محسين عبدالمير نعمه كرم221841306060 57  0.00

75 معيد 5025372124320حسين علء عذاب يوسف221841306061 58  0.00

85 معيد 0م8779م81محسين علي محمد حسن221841306062 59  0.00

81 معيد 50370م696250حسين غزيل عجيمي تويلي221841306063 60  0.00

88 ناجح 698161506861478حسين محمد مطر حويس221841306064 61  68.29

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين وحيد جري عذاب221841306065 62  0.00

87 معيد 0مصفرمم5057حمزه عبد الجبار جاسم كاظم221841306066 63  0.00

66 معيد 0مممم50صفرحيدر صادق موحان لفته221841306067 64  0.00

79 معيد 5050413930320حيدر عبد الغفار عجمي حسين221841306068 65  0.00

78 معيد 5040282821200حيدر فلح علل زاير221841306069 66  0.00

66 معيد 5734242629360حيدر كريم لفته عوده221841306070 67  0.00

م معيد 0ممسبعم5461حيدر مالك لطيف صوين221841306071 68  0.00

70 معيد 21270م%405218حيدر يعرب حميد مهدي221841306072 69  0.00

83 معيد 8063733528510خطيب سعيد عبد حمود221841306073 70  0.00

90 معيد 610م82937330ذو الفقار قاسم محمد ياسر221841306074 71  0.00

93 معيد 64750م8063مرائد سعد حمد سعدون221841306075 72  0.00

77 معيد 69770%62602917رسول محمد زغيرون ياسين221841306076 73  0.00

82 معيد 5130560م5371رشيد شاكر رشيد عبد الحسين221841306077 74  0.00

72 معيد 250%5950342118رضا كاظم عزيز عبد علي221841306078 75  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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0م2855مم64رهيب جميل جاسم محمد221841306079 76  0.00

35 معيد 0أربعواحدصفرواحد%2615زين العابدين علي ضمد عافص221841306080 77  0.00

84 معيد 6557502226250زين العابدين كامل عريمش رهيف221841306082 78  0.00

79 معيد 21400م22م50سامر عدنان نجم عبود221841306083 79  0.00

70 معيد 0%603416مصفر52ستار خالد عبد العالي محمد221841306084 80  0.00

87 معيد 0مممم6650سجاد حازم حسن كاظم221841306085 81  0.00

88 معيد 670م52صفر8278سجاد عادل حسين شنيتر221841306087 82  0.00

96 معيد 77750ممصفر84سجاد فلح حسن معن221841306088 83  0.00

79 معيد 30380م587928سعد خيون محمد كريم221841306089 84  0.00

87 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفرصفرسعد كامل رغال كزار221841306090 85  0.00

63 معيد 300صفرصفر505024سعد نعمه عبد بريش221841306091 86  0.00

85 معيد 6562503432500سعود فيصل سلمان عداي221841306092 87  0.00

80 معيد 5750504155370سيف الدين علي خضير نعيس221841306093 88  0.00

85 معيد 5939233038360سيف الدين مشتاق طالب عبد علي221841306094 89  0.00

92 معيد 0صفر61صفر605964سيف ساير داخل نايف221841306095 90  0.00

86 معيد 3627350م68مسيف سهيل طالب نجم221841306096 91  0.00

73 معيد 0%13%17صفرم3328سيف عبد جبار بجاي221841306097 92  0.00

100 معيد 0صفرم85م96مصادق وحيد جبار مزيد221841306098 93  0.00

90 معيد 300%12%14ست5058صفاء ثائر عيدان حسن221841306099 94  0.00

ثلث معيد 0واحدواحدثلثصفر%18%13ضاري محمد بهلول طارش221841306100 95  0.00

82 معيد 330مم623772ضياء خليل محسن خزعل221841306101 96  0.00

87 معيد 0م81م647986عابر علي تعيب مجلي221841306103 97  0.00

79 معيد 270%19صفر505050عباس امجد رزيج يوسف221841306104 98  0.00

88 معيد 50730صفرصفر2873عباس حمزه عبد عبد ا221841306105 99  0.00

م معيد 0ممم50ممعباس صبار زويد خليف221841306106 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

83 معيد 40650صفرم6550عباس كامل جنديل حايف221841306107 101  0.00

52 معيد 0واحدممم2820عباس محسن عطية كاطع221841306108 102  0.00

76 معيد 0مم30م5352عباس محسن هلل بدع221841306109 103  0.00

68 معيد 0صفرمم50م50عبد المير حميد مصبح مانع221841306110 104  0.00

76 معيد 33503533400صفرعبد الرحمن جبار حمد سمير221841306111 105  0.00

88 معيد 50310%16م%6316عبد الرحمن مسير رحيل شاهود221841306112 106  0.00

87 معيد 21390مم6057عبد العزيز جابر عبد حمود221841306114 107  0.00

55 معيد 20230مثمان3072عبد العزيز كاظم عزيز دفار221841306115 108  0.00

67 معيد 0%17صفر29383322عبد ا تركي رهيف عليوي221841306116 109  0.00

83 معيد 5053372042420عبد ا سعدون علي فيصل221841306117 110  0.00

69 معيد 0%14%19مم5028عبد ا عصام خليل حسن221841306118 111  0.00

89 ناجح 676853826250471عبد ا عوض مزعل عردوس221841306119 112  67.29

69 معيد 2050240ست5738عبيد حياوي عبيد وهيب221841306120 113  0.00

80 معيد 300م%16مم65عزيز رياض جواد كاظم221841306121 114  0.00

أربع معيد 10096880صفر9489عقيل باسم موحان فندي221841306122 115  0.00

97 ناجح 8792100989099663عقيل جابر تركي عناد221841306123 116  94.71

م معيد 0مممم3733عقيل عبد الحسين ناصر حسين221841306124 117  0.00

84 معيد 6450243250320علء حسين ضلل دويح221841306125 118  0.00

78 معيد 503250380م50علء محمد عبد صكر221841306126 119  0.00

86 ناجح 745062787577502علوي عباس محسن بجاي221841306127 120  71.71

68 معيد 50550م606270علي جبار جخيور عبد ا221841306128 121  0.00

72 معيد 5150412750310علي جبار صباح بدر221841306129 122  0.00

68 معيد 0مم%32402219علي جبار وناس خضير221841306130 123  0.00

71 ناجح 595050575850395علي ريسان جياد ريه221841306132 124  56.43

89 معيد 61670خمس236172علي زكي عكلة حشف221841306133 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0صفرصفرصفرمصفرمعلي سليم مالك حمادي221841306136 126  0.00

89 معيد 5766500صفر7073علي صلح فرحان حسن221841306137 127  0.00

85 معيد 5857423450500علي عبد المير ناصر حسين221841306138 128  0.00

86 معيد 690صفرصفر5778صفرعلي عبد الحسن جواد محمد221841306139 129  0.00

90 معيد 0مممم95معلي عبد الحسن راضي ضميد221841306140 130  0.00

م معيد 600صفرأربع87م76علي عبد الحميد مجيد عبد الكريم221841306141 131  0.00

73 معيد 0صفرمصفر52م52علي عبد الرحيم جري حسين221841306142 132  0.00

85 معيد 0صفرصفرصفرصفرم60علي عبد ا جوده ياسر221841306143 133  0.00

90 معيد 840صفرصفر84م79علي فارس وشيل حبيب221841306145 134  0.00

71 معيد 290%18%19صفر5022علي محسن سنيد حسين221841306146 135  0.00

78 معيد 5050354150320علي محمد بدر نعمه221841306147 136  0.00

93 معيد 500ممصفر6273علي مرتضى دغيم عبد ا221841306148 137  0.00

78 معيد 0م50صفر502524علي نصار عطشان جوده221841306149 138  0.00

86 معيد 940م7597م78علي هاشم حمادي راهي221841306150 139  0.00

م معيد 0م9785مصفر83علي هليل دايخ يوسف221841306151 140  0.00

79 معيد 5550243250370عمار جواد حرمل علي221841306152 141  0.00

م معيد 960م99م89معمار كامل غالي حمد221841306153 142  0.00

79 معيد 41500صفر658138عمار ياسر بجاي دحام221841306154 143  0.00

73 معيد 0%16%17%15%12م50عمران احمد كاظم خضير221841306156 144  0.00

81 معيد 5058373220220غيث علي جبر سويف221841306157 145  0.00

95 معيد 6791740م7967فيصل جواد كاظم إسماعيل221841306159 146  0.00

85 معيد 10028720ثمان8724فيصل كامل زحيور عليوي221841306160 147  0.00

م معيد 0مم100م97100كاظم جواد كاظم عاشور221841306161 148  0.00

69 معيد 6139522540340كاظم زغير كاظم جبر221841306162 149  0.00

75 معيد 79670صفرمممكرار احمد حسن حمادي221841306163 150  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 :7
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

68 معيد 0ممم%13مصفركرار حسن عبد وحيد221841306164 151  0.00

79 معيد 0صفرصفرممصفرصفركرار عباس ياسر خضير221841306165 152  0.00

90 معيد 7776833163840ليث باسم حسن حنون221841306166 153  0.00

91 معيد 720صفر72م6773ليث محمد جميل جبار221841306167 154  0.00

78 معيد 5036302750220مؤمل حيدر مخلف علي221841306168 155  0.00

82 معيد 500م28صفرم60مجيد حسن جياد مانع221841306169 156  0.00

89 معيد 0مممممممحسن علي محسن عبد الرزاق221841306170 157  0.00

96 معيد 1000صفر941009799محسن محمد خلف عمير221841306171 158  0.00

71 معيد 5075502532500محمد احمد طعمة عبد الحسين221841306172 159  0.00

56 معيد 0صفر26صفر%532913محمد جمال مرداس جبر221841306174 160  0.00

93 معيد 80650مصفر7683محمد حاكم كاظم عبود221841306175 161  0.00

83 معيد 250م34صفر37صفرمحمد حسن كاظم عبد الواحد ضيف ا221841306176 162  0.00

95 معيد 65620مم7477محمد خالد اسد خان خلطي221841306177 163  0.00

84 معيد 0صفرصفرمم5051محمد رائد سالم صكبان221841306178 164  0.00

85 معيد 0م7598362226محمد راضي فاضل سعيد221841306179 165  0.00

90 معيد 6850562950310محمد سالم عبد علي ياسين221841306180 166  0.00

69 معيد 270متسع5650ممحمد صالح وحيد محمد221841306181 167  0.00

96 معيد 0صفر99صفرمم99محمد عباس جبار زغير221841306182 168  0.00

91 معيد 730صفر56ثمان7134محمد عباس جمعه حسن221841306183 169  0.00

96 معيد 570مصفر82صفر70محمد عباس حسن يوسف221841306184 170  0.00

88 معيد 2950330مثلث68محمد علي حسين محمد221841306185 171  0.00

73 معيد 500م27م5550محمد علي محسن جوده221841306186 172  0.00

97 معيد 0صفر8981823887محمد فاضل كاظم عبيد221841306187 173  0.00

62 معيد 36500سبع555056محمد قاسم رزاق عبد النبي221841306188 174  0.00

60 معيد 200%12ماثنتان3565محمد مؤيد سعدون مهدي221841306189 175  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 :8
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

97 معيد 8888870م97ممحمد هيثم عباس عبد الرزاق221841306190 176  0.00

61 معيد 0اثنتانمصفر%503017مرتضى محمد جاسم ضباب221841306191 177  0.00

89 معيد 500مم8130صفرمروان نجم عبد ا فرحان221841306192 178  0.00

92 معيد 50500خمسم6774مصطفى باسم كاظم بهلول221841306193 179  0.00

82 معيد 0مصفرصفر78م77مصطفى جعفر عبد رشج221841306194 180  0.00

72 معيد 0مم785950ممصطفى شاكر عبد الرضا علي221841306195 181  0.00

64 معيد 6161422631390مصطفى عباس جواد محمد221841306196 182  0.00

89 معيد 5873594065500مصطفى عبد الصاحب عويد جهيلي221841306197 183  0.00

96 معيد 0صفر91صفر8993ممصطفى عبد شنيار باهض221841306198 184  0.00

صفر معيد 70830صفراثنتان7187مصطفى كامل عبد الرضا درباش221841306199 185  0.00

82 ناجح 676258646070463مصطفى محسن جلود مطلك221841306200 186  66.14

70 معيد 0صفرصفرمصفر3641مصطفى محمود جمعه جبير221841306201 187  0.00

70 معيد 5463613350260مصطفى هادي محمد ثلب221841306202 188  0.00

م معيد 0ممممم%19منتظر باسم عبد كحيط221841306203 189  0.00

96 معيد 0%13صفرصفر745483منتظر عبد الحسين شلكه نمر221841306204 190  0.00

98 معيد 0صفر8494صفر9192منتظر عيدان طاهر عبد السيد221841306205 191  0.00

67 معيد 240صفر32مصفرممنير عماد كاظم رشك221841306206 192  0.00

65 معيد 2024300%505012ميثم عبد الكريم عبد الحسين ثامر221841306208 193  0.00

76 معيد 5251503750500ناصر بهلول ناصر حسين221841306209 194  0.00

87 معيد 0مصفرم658721ناصر جاسم علوان محار221841306210 195  0.00

72 معيد 0م5050م5040نجم عبد فالح حسن221841306211 196  0.00

97 معيد 0صفرمصفر69م76نور المصطفى علي حسين عبود221841306212 197  0.00

82 معيد 0مصفرصفر778670وسام محمد كامل حامد221841306215 198  0.00

96 معيد 0م5366م6894وليد جابر لفته عبد221841306216 199  0.00

م معيد 0مممممموليد خالد كريم عبد الحسن221841306217 200  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 :9
ذي قار

اعدادية الدارة المحلية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

306رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

م معيد 0مممم%3119وليد كامل زحيور عليوي221841306218 201  0.00

75 معيد 0مممصفر4050يوسف عباس عبد علي صبير221841306220 202  0.00

م معيد 0مممممميوسف فتاح سعدون دهش221841306221 203  0.00

77 معيد 0صفر7877صفرصفرصفريوسف محمد جبر خضير221841306222 204  0.00

77 معيد 312150510م56احمد حاكم مدلول حيوان221841306223 205  0.00

99 ناجح 9696981009994682احمد يوسف يعكوب جبر221841306224 206  97.43

85 ناجح 879886748879597احمد مسلم عبد الحسين ناصر221841306225 207  85.29

99 ناجح 9898989799100689احمد مظلوم هادي بندر221841306226 208  98.43

100 ناجح 999893100100100690طه عبد العظيم هاني علي221841306227 209  98.57

91 معيد 84880ست778581عباس كاظم محمد سعيد221841306228 210  0.00

81 معيد 50520صفر586364علي عباس سنيد حسين221841306229 211  0.00

89 معيد 76500صفرصفر64صفرمحمود عبد الرضا كريم وحيد221841306230 212  0.00

96 ناجح 908994959898660كرار حسن مان ا حميد221841306231 213  94.29

86 ناجح 929883949391637كرار ناظم ثجيل ضيدان221841306232 214  91.00

90 معيد 88770صفر748169عطا ا جابر عبار خليف221841306233 215  0.00

المشاركون

215 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

2 198 15 % 6.98

 95.92

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

196 

188 

 82.29

192 

158 

185  152160 166 175 0 

140 79 48 85 83 0 

 75.68 51.97 30.00 51.20 47.43 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


