
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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 685361595056436احمد قيس حسين حسن221841058003 1  62.29

85 ناجح 535453525358408احمد كمال عبد الرضا شنان221841058004 2  58.29

76 راسب 0غغغغ55غاسامه محمود جاسم حسين221841058005 3  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاسامه يونس واوي عيدان221841058006 4  0.00

77 راسب 0غغغ578351امجد لطيف ناصر حسين221841058007 5  0.00

75 راسب 0غغغغغ56ايوب ناجح حسن طاهر221841058008 6  0.00

67 راسب 0غغغغ52غجعفر خالد هاشم علوي221841058009 7  0.00

100 ناجح 981009710098100693جعفر علي سعيد سالم221841058010 8  99.00

90 ناجح 685666515078459جعفر فاضل عاجل صخي221841058011 9  65.57

غ راسب 0غغغغغغحسن احمد عوده لفته221841058012 10  0.00

93 ناجح 728051725667491حسن علء كاظم عبيد221841058013 11  70.14

90 ناجح 635357655084462حسين محمد ناصر حسين221841058014 12  66.00

85 راسب 0غغغ606950حسن ناصر حسين عبيد221841058015 13  0.00

100 ناجح 8110092999891661حسن باسم حمود حسن221841058016 14  94.43

77 راسب 0غغغغ87غحسين سلم رزاق مكطوف221841058018 15  0.00

غ راسب 8462820غ94غحسين عزيز جوده صبيح221841058019 16  0.00

100 راسب 949994960صفر90حسن فليح حسن راهي221841058020 17  0.00

91 راسب 840غغ666279حمزه باسم فزيع عريان221841058021 18  0.00

غ راسب 0غ50غغغ60حمزه مظفر هادي مصارع221841058022 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغرضا رحيم عزيز جراد221841058024 20  0.00

62 راسب 330%18%12%2313غرضوان سعد تموز عوده221841058025 21  0.00

84 ناجح 618085505079489سيف معتز هادي حسن221841058026 22  69.86

85 راسب 5053502541500ضياء كامل زغير عذيب221841058028 23  0.00

87 راسب 0غ50غغ5062طه سمير جاسم محمد221841058029 24  0.00

77 راسب 0غ50غ6472غعباس جبار خضير حمود221841058030 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
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

86 راسب 500غغغ54غعباس حميد كاظم رفيق221841058031 26  0.00

82 راسب 0غغغ555050عباس عبادي كسار مزعل221841058032 27  0.00

50 راسب 0غغغغ5068عبد ا محسن حليم حسين221841058033 28  0.00

79 راسب 500غغ547472علي امير حسن وارد221841058034 29  0.00

92 ناجح 777577957877571علي رحيم عطيه لفته221841058035 30  81.57

غ راسب 0غغغغغغعلي سعد عبد عظام221841058036 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي صلح حنين منشد221841058037 32  0.00

92 ناجح 828972818886590علي طالب داخل حمود221841058038 33  84.29

73 راسب 71740غ6310057علي عبد الحسن محمد علوان221841058039 34  0.00

94 ناجح 525669576167456علي محسن دعدوش خزي221841058040 35  65.14

80 راسب 6966644050500علي هادي عواد دويج221841058041 36  0.00

94 ناجح 9082100939195645عيسى قادر غازي لعيوس221841058042 37  92.14

غ راسب 0غغ77غغغغيث واثق مزعل حمادي221841058043 38  0.00

87 ناجح 605471698165487كرار عباس خليل زاير221841058044 39  69.57

97 راسب 0غ90غ899488لطيف رحيم شريف لطيف221841058045 40  0.00

81 راسب 500غغ55غ52مجتبى فائق جعفر عبد الحسين221841058047 41  0.00

95 ناجح 879197939798658محمد حبيب عبد الحسين محمد221841058048 42  94.00

93 راسب 0غغغغ83غمحمد حيدر حسن علي221841058049 43  0.00

90 ناجح 508768525062459محمد حيدر رحيم عبد النبي221841058050 44  65.57

52 راسب 0%14سبعخمسستعشر23محمد حيدر محمد جلب221841058051 45  0.00

100 راسب 0غغغ969990محمد رزاق جليل طاهر221841058052 46  0.00

غ راسب 9484906589870محمد سعدي عبد الحسن عجلن221841058054 47  0.00

80 راسب 0غغغ22غصفرمحمد علي كريم صباح221841058055 48  0.00

89 ناجح 769784949492626محمد غني سويلم مهوس221841058056 49  89.43

94 راسب 62740غغ7662محمد قاسم خضير اشياع221841058057 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الحيائي

78 راسب 21340عشر%615018محمد قاسم طعيمه طه221841058058 51  0.00

92 ناجح 9110091100100100674مرتجى رياض ريسان شاكر221841058061 52  96.29

91 راسب 500غغغغغمرتضى غالب رزاق حسين221841058062 53  0.00

89 ناجح 615950505267428مرتضى محمد حسن علي خزعل221841058063 54  61.14

غ راسب 0غ5056غ71غمسلم احمد موسى خلف221841058064 55  0.00

98 ناجح 868388998993636مسلم علي كاطع دغيم221841058065 56  90.86

72 راسب 0غغغغغ50مصطفى حسين سعود مهاوش221841058066 57  0.00

90 ناجح 838274777275553مصطفى عباس كاطع دغيم221841058067 58  79.00

91 ناجح 565953626550436مصطفى عدنان جليل فرحان221841058068 59  62.29

84 راسب 0غ70غ8777غمصطفى قاسم عطيه عبيد221841058070 60  0.00

98 راسب 84840غ799697مصطفى محمد عبد الكريم عزيز221841058071 61  0.00

89 راسب 500غغ50غغمقداد حليم حسين بشير221841058073 62  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


