
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 النوار الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحمد جليل موسى حسن221841065001 1  0.00

63 راسب 0غغغغغ50احمد زاير ردام ضمد221841065002 2  0.00

87 ناجح 727761645060471المجتبى حسين نعمه غانم221841065003 3  67.29

غ راسب 0غغغغغغانمار سالم حمود جبار221841065004 4  0.00

92 راسب 57810غ76غ76حسام عوض عطيه بكال221841065005 5  0.00

99 راسب 0غغ93999788حسن حيدر صبحى طاهر221841065006 6  0.00

82 ناجح 869189818784600حسين رسمي رحم عليوي221841065008 7  85.71

77 راسب 270ثلثعشر502338حسين ستار يعقوب راهي221841065009 8  0.00

100 ناجح 989497989795679حسين ماجد هاشم سهيم221841065011 9  97.00

97 راسب 980صفر9010093100حمزه زاهر جبار مزهر221841065012 10  0.00

99 راسب 650غغغ7996حمزه كريم دغيم كماش221841065013 11  0.00

96 راسب 980غ89غ97غحيدر محمد خضير عباس221841065014 12  0.00

71 راسب 0غغغغغ37رافد عبد المير وسيم حاجم221841065015 13  0.00

غ راسب 0غغغغغغرحيم جبر جوده سلمان221841065016 14  0.00

غ راسب 0غغغ50غ57زين العابدين مطشر نعيمه محمد221841065017 15  0.00

98 ناجح 826975687990561سامي فيصل موحان زناد221841065018 16  80.14

غ راسب 0غغغغ5855سجاد حسين عليوي عريعر221841065019 17  0.00

85 ناجح 797985506181520سلمان فليح عبد ياسر221841065021 18  74.29

غ راسب 0غغغغغغعبد ا احسان ماجد حسن221841065024 19  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعبد ا ساجد مالح حسن221841065026 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا محمد علي عبد الرضا نعمه221841065027 21  0.00

92 راسب 6041552864500علي حسين هداب سميسم221841065029 22  0.00

غ راسب 0غ68غغ89غعلي حيدر ريسان مزيد221841065030 23  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي علء طراد ثامر221841065031 24  0.00

83 راسب 0غغغصفر77غعلي كامل حنون عبيد221841065032 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

ثانوية النوار الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

67 راسب 0غغغغ5351عماد الدين محمد علي جابر221841065033 26  0.00

99 راسب 0غ7368غ91غفاضل عزيز بلسم جبار221841065034 27  0.00

97 راسب 70740غ8582غمؤمل زعيم شريف محمد221841065036 28  0.00

75 راسب 0غغغ6173غمثنى علي هويدي شجر221841065037 29  0.00

73 راسب 0غغغغغغمحب الدين علي خضير عجيل221841065038 30  0.00

98 ناجح 869181928576609محمد جعفر محمد عجيل سحاله221841065039 31  87.00

غ راسب 0غغغغ51غمحمد رحمن فهد معيبد221841065040 32  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد ستار يعقوب راهي221841065041 33  0.00

91 ناجح 735483535768479محمد صادق مهدي صالح محسن221841065043 34  68.43

90 ناجح 779377857889589مرتضى سلم فرحان دحو221841065044 35  84.14

87 ناجح 619787658575557مرتضى هاتف كاظم شمخي221841065045 36  79.57

91 ناجح 908687908993626مصطفى نعيم بناي عبد ا221841065047 37  89.43

95 راسب 0غ50غغ8474منتظر جبر كاظم كدر221841065048 38  0.00

82 ناجح 5410080646563508منتظر كريم خضر طرفه221841065049 39  72.57

100 راسب 0غغ68غ9090مهدي علي نافع كاظم221841065050 40  0.00

99 راسب 868391990غ86مهند عوض عطيه بكال221841065051 41  0.00

96 راسب 90890غغغ86هارون رشيد كاصد مسلم221841065052 42  0.00

92 راسب 7630695461520هاني سعيد عكله مهنا221841065053 43  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


