
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 الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

95 راسب 50500غ69غ56علي حسين نعمه عطيه221741040039 1  0.00

90 راسب 560غصفر758550ابراهيم خليل خشان عذاب221841040001 2  0.00

90 راسب 0غ67%927918%18ابراهيم سالم ياسر مفتن221841040002 3  0.00

86 راسب 0غغغغ6450احمد حاتم عبد حمود221841040004 4  0.00

80 راسب 0غ50غغ5054احمد رشيد مطشر جوده221841040005 5  0.00

85 ناجح 666257505580455احمد سامي خلف حبيب221841040006 6  65.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد عبد الكريم مطشر احمد221841040007 7  0.00

87 راسب 0غغ6663غ52احمد كاطع عبد الرضا زبون221841040008 8  0.00

غ راسب 0غغغغ20%16احمد محمد عواد رضا221841040009 9  0.00

64 راسب 520غغغغغاحمد مهنا خلف جبار221841040010 10  0.00

93 ناجح 899390939991648اركان شهد عكله عيدان221841040011 11  92.57

85 ناجح 725460578278488الكرار حيدر مهدي عبد221841040012 12  69.71

93 ناجح 829789869596638اياد هادف ريسان نزال221841040013 13  91.14

90 راسب 0غ79697084غجعفر رحيم خريبط كاظم221841040014 14  0.00

96 راسب 0غ61غغ7581حسن سامي فرحان منخي221841040016 15  0.00

91 راسب 90970غ88غ92حسن محمد طالب محمد221841040019 16  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين رائد هادي لفته221841040021 17  0.00

86 راسب 0غغغغغ61حسين رحمان بليبض فياض221841040022 18  0.00

90 راسب 0غغغغ6264حسين رحيم لفته عوده221841040023 19  0.00

96 ناجح 7788100949284631حسين صلح مطرود مزعل221841040024 20  90.14

98 ناجح 998996889288650حسين محمد جبار خوين221841040025 21  92.86

96 ناجح 9366929694100637حيدر جاسم مطشر جابر221841040026 22  91.00

97 ناجح 656072647454486حيدر ستار جبار خلف221841040027 23  69.43

95 راسب 6132583858510حيدر علي صبار عبد النبي221841040028 24  0.00

غ راسب 0غغغ8895غحيدر محمد حسين ابراهيم221841040029 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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98 ناجح 9584100748790628زيد ثائر جبار ياسر221841040031 26  89.71

91 راسب 5020415051640سجاد جعفر جبار خوين221841040032 27  0.00

84 راسب 0غغغ562850سجاد حيدر مسير راضي221841040033 28  0.00

95 راسب 1000غ949910099سجاد عبد الرضا مبلط خضير221841040034 29  0.00

غ راسب 0غغغغ5961سجاد علي نعيم بادي221841040035 30  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد عواد جاسم محمد221841040036 31  0.00

88 ناجح 817774718391565سجاد هيثم دخيل طعيم221841040037 32  80.71

89 راسب 0غغغغ5030سيف حسين علي عبود221841040038 33  0.00

87 راسب 0غغغغغ50صادق جعفر عبد الهادي خافور221841040039 34  0.00

94 راسب 500غ56غ6150طالب مصطفى لهمود غالي221841040040 35  0.00

91 ناجح 685481506453461عباس حسن كاظم جبير221841040041 36  65.86

97 ناجح 788194919288621عباس شريف عبد الحسين فجر221841040042 37  88.71

99 راسب 50500غ5058غعباس كاظم غضبان تريجي221841040043 38  0.00

75 راسب 0غغغ51غغعباس كريم عبد بدر221841040044 39  0.00

60 راسب 0غصفرخمس%312814عبد ا احمد خير ا حسين221841040045 40  0.00

96 ناجح 615083506050450عقيل حسين محمد سلطان221841040046 41  64.29

96 ناجح 717261647681521علء احمد مليح منشد221841040047 42  74.43

91 راسب 620غغ8186غعلي خزعل ضميد خليف221841040048 43  0.00

57 راسب 26220%50235211علي صدام حسين حبيب221841040049 44  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي عبد المير صبار غانم221841040050 45  0.00

96 راسب 92910صفرغ9178علي عزيز سلمان علي221841040051 46  0.00

94 راسب 560غغ789087علي كريم عبود لفته221841040052 47  0.00

61 راسب 0غغغغغ50علي محمد حسين جمعه221841040053 48  0.00

98 راسب 0غغ54غ62غعلي محمود علي كندح221841040054 49  0.00

83 راسب 0غغغغ50غعلي منصور حمود يسر221841040055 50  0.00
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78 راسب 965071550غ70علي ناهي ياسر مفتن221841040056 51  0.00

94 ناجح 959997749595649علي نجم عبد ا عريف221841040057 52  92.71

71 راسب 0غغغغغ50علي وسام هادي جياد221841040058 53  0.00

97 ناجح 9794979910098682عماد كاظم حسين عذافة221841040059 54  97.43

91 راسب 940غ95100غ93عمار ياسر تبن فياض221841040060 55  0.00

غ راسب 0غغغغغ50غضنفر عبد الحسن علي كايم221841040061 56  0.00

96 راسب 9397931000صفر92غيث كريم ناصر زاير221841040062 57  0.00

غ راسب 0غغغغغغفارس فرحان ذواي جبر221841040063 58  0.00

غ راسب 64630غ665267قاسم داخل محمد مصارع221841040064 59  0.00

غ راسب 0غغغغغ50كاظم سلمان عزاره سموم221841040065 60  0.00

83 راسب 0غغغغغ52كاظم عكله شطيب ذعذاع221841040066 61  0.00

100 راسب 650غ77528136كرار جبار عبد الحسين محسن221841040067 62  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حميد رزاق عبود221841040068 63  0.00

83 راسب 0غغغغغ58كرار حيدر كوين رهيف221841040069 64  0.00

89 راسب 6450653950500محسن عبد ا عناد جلب221841040071 65  0.00

92 راسب 670غ78767556محمد المنتظر حسين برغوث ناصح221841040072 66  0.00

88 راسب 870غغ778471محمد امين محمد عبد221841040073 67  0.00

99 ناجح 899698939694665محمد باقر مهدي طعيمه عبد ا221841040075 68  95.00

96 ناجح 837889928185604محمد جاسم خضر عباس221841040076 69  86.29

94 ناجح 9194929193100655محمد حسن علي بندر221841040077 70  93.57

98 ناجح 8893979194100661محمد سلم رسمي ياسر221841040078 71  94.43

85 راسب 0غ60غغغ64محمد صالح راضي هداد221841040079 72  0.00

99 ناجح 928987879391638محمد عبد عطيه مارد221841040080 73  91.14

99 ناجح 858793789989630محمد مجيد عبد المحسن مزهر221841040081 74  90.00

85 راسب 292030510%5119محمد مصطفى حسين برغوث ناصح221841040082 75  0.00
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93 ناجح 566064505152426مرتضى رزاق شريف عواد221841040084 76  60.86

غ راسب 860غغغ9293مرتضى عادل حمود سلطان221841040085 77  0.00

87 راسب 500غغ595858مرتضى غني عناد حسن221841040086 78  0.00

96 ناجح 838994928793634مسلم كريم عبد بدر221841040087 79  90.57

87 راسب 300غ58555250مصطفى حسن محيسن حمود221841040088 80  0.00

87 راسب 0غ53غ79غ62مصطفى حيدر ناصر مفتن221841040089 81  0.00

97 راسب 94900غ82غ94مصطفى خالد شاكر علي221841040090 82  0.00

85 راسب 6468694064650مصطفى خلف فرهود جبر221841040091 83  0.00

54 راسب 0غغغغغغمصطفى ماجد دخل علي221841040092 84  0.00

صفر راسب 6550618988820مقتدى حسين عزيز جاسم221841040093 85  0.00

غ راسب 95940غ9888غمناف علي مهدي حسين221841040094 86  0.00

96 ناجح 769482747890590منتظر كاظم حسن علي221841040095 87  84.29

98 راسب 80500غغ6270مهدي حسين مفتن وحيد221841040096 88  0.00

90 راسب 0غغغغغصفرميثم جبار لفته حسين221841040098 89  0.00

96 ناجح 867367775573527هادي محمد فاضل حسن221841040099 90  75.29

المشاركون

90 
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