
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الحكيم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغ58غغاحمد ثجيل عودة علوان221851026001 1  0.00

77 راسب 58530غ5054غاحمد حسن سمير هادي221851026003 2  0.00

75 راسب 600غ62غ5950احمد فلح طالب سهر221851026005 3  0.00

86 ناجح 635678565051440اكرم سعيد باقر هلل221851026007 4  62.86

93 راسب 0غغغ505069امجد حميد ناهي رعيد221851026008 5  0.00

91 راسب 696659520غغايوب حسن ريسان كريف221851026009 6  0.00

80 ناجح 597065815576486باقر سعيد باقر هلل221851026010 7  69.43

97 ناجح 8010085869177616باقر ضياء داخل جابر221851026011 8  88.00

97 ناجح 636677595062474جعفر غني عزيز جاسم221851026012 9  67.71

84 راسب 50540غغ6670حسن خيكان عجيل كاطع221851026014 10  0.00

89 راسب 570غغ64غ56حسن فلح حاجم شنيار221851026016 11  0.00

87 ناجح 565887505053441حسن مهدي حميد دبين221851026019 12  63.00

79 ناجح 625075695058443حسين باسم كامل هيهات221851026021 13  63.29

79 راسب 0غ555050غ50حسين ستار جبار شنين221851026023 14  0.00

غ راسب 6150646054520حسين صمد حسين جابر221851026024 15  0.00

90 راسب 790غغ87غ72حسين علي محيسن محبوب221851026026 16  0.00

66 راسب 0غغ50غ51غحيدر صالح عبدالباقي حمد221851026028 17  0.00

83 ناجح 585187685684487حيدر فلح حسن عبدالمير221851026029 18  69.57

80 راسب 62660غ67غ55خضر عباس كاظم محمد221851026030 19  0.00

91 راسب 5635786742600ذوالفقار عبدالهادي حسين طاهر221851026031 20  0.00

90 راسب 0غغ59غ5669سجاد باسم محمد ناصر221851026034 21  0.00

63 ناجح 525668596450412سجاد باقر خماط سلمان221851026035 22  58.86

90 راسب 0غ7262686951سجاد جاسم رهن شريف221851026036 23  0.00

74 راسب 0غغغ55غغسجاد رزاق محسن علي221851026037 24  0.00

92 ناجح 818078998887605سجاد رياض داخل جابر221851026038 25  86.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الحكيم للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

81 راسب 0غغغغغ50سجاد عبدالباقي حاجم عبيدان221851026040 26  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد عبدالحسين طاهر شيحان221851026041 27  0.00

94 راسب 570غغ565871سجاد علي كاظم حنتوش221851026042 28  0.00

80 راسب 360غ50315750سجاد فرحان جيجان مهاوش221851026043 29  0.00

88 ناجح 666874595067472شعلن كريم ثجيل رسن221851026044 30  67.43

83 راسب 530غغغغ59صلح حسن كاظم بعرور221851026045 31  0.00

83 راسب 0غغغ50غ50عباس جاسم محمد محبوب221851026047 32  0.00

84 راسب 640غغ62غ62عباس حائر محمد حاجم221851026048 33  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس حميد سلمان حبيب221851026049 34  0.00

88 راسب 0غغغغغغعباس حيدر مردان عطيه221851026050 35  0.00

92 ناجح 545273566583475عباس طالب ناصر لفته221851026051 36  67.86

87 راسب 500غغ535570عباس عبدا ابراهيم كاظم221851026052 37  0.00

97 ناجح 797476508684546عباس علي شنيار ياسر221851026053 38  78.00

86 ناجح 727267697976521عبدالحسين امين عابر محيسن221851026056 39  74.43

غ راسب 0غغغغ50غعدنان باسم عنيد كاطع221851026058 40  0.00

89 راسب 670غغ767065عقيل عادل عبد حسن221851026059 41  0.00

86 ناجح 666376606974494علي جبار مهلهل فليح221851026060 42  70.57

غ راسب 0غغغ535050علي حسين جاسم عليوي221851026061 43  0.00

82 راسب 680غغغغ52علي حسين علي عريبي221851026062 44  0.00

84 راسب 660غغ54غ50علي سعود كامل نتيشون221851026064 45  0.00

92 ناجح 707685727576546علي عباس محبس مشهاب221851026066 46  78.00

92 راسب 500غغغ71غعلي عزيز حميد سعيد221851026067 47  0.00

غ راسب 750غ8660غ63علي كاظم جخيم ثامر221851026068 48  0.00

90 ناجح 645079866871508عمار امين كامل علي221851026072 49  72.57

85 ناجح 506183545853444فرقد اسماعيل عويز عدوان221851026074 50  63.43
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غ راسب 0غغغ68غ50كرار سعود كامل نتيشون221851026076 51  0.00

86 ناجح 857098856771562محمد احمد حسن محسن221851026077 52  80.29

97 راسب 6735745050750محمد جاسم فرحان صابر221851026078 53  0.00

94 ناجح 615095506466480محمد حسين عباس فاضل جباره221851026079 54  68.57

84 راسب 500غغ5063غمحمد رحيم عبد عويد221851026081 55  0.00

75 راسب 590غ7050غغمحمد عبدالرزاق عيدان حسين221851026082 56  0.00

84 راسب 500غغ5051غمحمد عبدالرسول مسير علوان221851026083 57  0.00

94 راسب 660غغ81غ55محمد عبدالرضا كريم زياره221851026084 58  0.00

100 ناجح 747990749579591محمد عدنان جاري عليوي221851026085 59  84.43

غ راسب 0غ50غغ60غمحمدعلي حيدر كاظم جعفر221851026086 60  0.00

69 راسب 0غغغغغغمحمود طاهر عيدان علوان221851026087 61  0.00

90 راسب 0غغغ57غ50مرتجى عباس فاضل مصطفى221851026088 62  0.00

91 راسب 500غ6069غ50مصطفى احمد عبد عبدالمير221851026090 63  0.00

83 راسب 710غغ88غ71مصطفى عجيد نجي حمادي221851026091 64  0.00

85 راسب 0غغغ505056منتظر عزيز شلل منخي221851026094 65  0.00

98 راسب 5537666335500ميثم كاظم بشاره نايف221851026095 66  0.00

غ راسب 0غغغ50غغنور ازويري ماهود فدعم221851026096 67  0.00

85 راسب 0غغغ516377هشام راجي حسن عبد المير221851026097 68  0.00

96 ناجح 807979787065547وضاح جليل كاظم فيصل221851026098 69  78.14
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