
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 الحكيم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

97 راسب 97890غ91غ91احمد باسم سالم بعيل221841026001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغ53احمد صدام زغير عبود221841026003 2  0.00

73 راسب 0غ54غغ5050احمد كامل كريدي عجيل221841026004 3  0.00

غ راسب 0غغغ675465حسن خليل نويص سلمان221841026007 4  0.00

99 راسب 0غ98غغ8890حسن رافد دفتر جويد221841026008 5  0.00

99 ناجح 826477607372527حسن رياض دحام كاظم221841026009 6  75.29

98 ناجح 908581617898591حسين رياض كاظم مونس221841026010 7  84.43

غ راسب 0غغغ929681حسين رياض هادي جاري221841026011 8  0.00

83 راسب 0غ59غ61غ70حسين سعيد عبد ديوان221841026012 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عبد علي حنيحن حبيب221841026013 10  0.00

77 راسب 0غغغ50غ53حسين عبدالكاظم جخيم ملغوث221841026014 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد عبدالكاظم جميل معلك221841026018 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغشاكر مارد عبد ثامر221841026019 13  0.00

87 راسب 71590غغ6163عبدالحسين هاشم كامل نتيشون221841026020 14  0.00

97 راسب 0غ7172617967عقيل حيدر حسين غضبان221841026021 15  0.00

غ راسب 69790غ63غ68علي باقر خماط سلمان221841026022 16  0.00

100 راسب 0غغغ8987غعلي جادر عويد يونس221841026023 17  0.00

99 راسب 0غ76غ916768علي حسن مان ا حميد221841026024 18  0.00

83 راسب 0غغغغ5031علي حيدر جاسم كاظم221841026025 19  0.00

98 ناجح 787266697368524علي عبدالرسول عودة داخل221841026026 20  74.86

غ راسب 0غغغغ75غعلي فائق نايف مشاي221841026027 21  0.00

80 راسب 0غغغ60غ57علي مشتاق محمد حبيب221841026028 22  0.00

95 راسب 53710غ72غغعلي مقداد عبدالهادي صالح221841026029 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغقيس عاشور فرحان اسماعيل221841026030 24  0.00

99 ناجح 968590769585626كاظم عبدالحسين لجلج عطيه221841026031 25  89.43

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 الحكيم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

100 ناجح 95941009695100680كاظم علي مرود حسين221841026032 26  97.14

85 راسب 580غغ60غ69كرار جاسم محمد حسين221841026033 27  0.00

100 ناجح 858398849696642مؤمل مقداد محمد حسن221841026036 28  91.71

99 ناجح 918810094100100672محمد جعفر هاشم عليوي221841026037 29  96.00

96 ناجح 9197988799100668محمد حسوني زغير محيسن221841026039 30  95.43

77 راسب 500غغ54غ58محمد عبدا نعمه جابر221841026040 31  0.00

99 ناجح 89979599100100679مختار عبدالحسن تركي سالم221841026041 32  97.00

غ راسب 0غغغغغغمرتضى عبدعلي ورش حسن221841026042 33  0.00

95 ناجح 91969895100100675مصدق خالد يعقوب فنجان221841026043 34  96.43

75 راسب 0غ50غ50غ56مهدي محمد شاهر جويعد221841026045 35  0.00

المشاركون

35 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


