
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

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

78 راسب 50510غغغغاحمد حسن صالح مهدي221851040001 1  0.00

99 ناجح 665482707177519احمد ستار جليب والي221851040003 2  74.14

88 راسب 5028575240500احمد سلم حسين دنبوس221851040004 3  0.00

75 راسب 0غ50غغ68غاحمد عبد الكريم جليل عبد221851040005 4  0.00

76 راسب 0غغغغ5165باقر باسم جوده جلب221851040006 5  0.00

77 راسب 0%50222418%5014باقر علي حسين مجيد221851040007 6  0.00

86 راسب 55530غغ69غبهاء عبد المام ناشع مهاوش221851040008 7  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن علي معن غانم221851040009 8  0.00

82 راسب 0غغغ62غ50حسن عواد محمد خضر221851040010 9  0.00

63 راسب 503336410%5019حسن نادر رسن حمود221851040011 10  0.00

89 ناجح 596678677868505حسين اسعد خضير دويش221851040012 11  72.14

85 راسب 50580غ5164غحسين رزاق لطيف كميش221851040013 12  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين عدنان خلف يازع221851040014 13  0.00

89 راسب 0غ50غ58غ56حسين عدنان عبد العباس مكطوف221851040015 14  0.00

96 ناجح 626266535054443حسين علي حسن عصيده221851040016 15  63.29

86 راسب 5535537052630حسين محمد حسين خريبط221851040017 16  0.00

97 راسب 0غغ5650%5619حكيم رزاق طعيم عبد ا221851040018 17  0.00

78 راسب 0%2618%50505711حيدر حميد عناد دخيل221851040019 18  0.00

84 راسب 0غ5662غغ50رضا حاتم مزبان علي221851040020 19  0.00

77 راسب 0غغغ50غغسجاد باسم عباس علي221851040021 20  0.00

87 راسب 0%505253232517سجاد ريسان حامد ماضي221851040022 21  0.00

82 راسب 0غغغ68غ54صادق محمد عبود ردام221851040025 22  0.00

78 راسب 5068692838330ضياء مازن طعيمه جحيل221851040026 23  0.00

76 راسب 0%502552245014عامر نجم سهيل نجم221851040027 24  0.00

71 راسب 390%5028502719عباس طارق تركي ياسر221851040029 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

99 ناجح 867598939282625عباس عبد هداد جابر221851040030 26  89.29

100 ناجح 908795949798661عباس كريم عواد جوده221851040031 27  94.43

76 راسب 0غغغغ4124عباس كريم نعمه حسن221851040032 28  0.00

صفر راسب 0غغغغ5060عبد الجليل عجيل جبار جبر221851040033 29  0.00

83 راسب 50640خمسغصفر51عبد الرزاق سرحان ناصر عويد221851040034 30  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد الكريم حميدان راضي هداد221851040035 31  0.00

83 راسب 6540736364600علء حسن عباس بدر221851040036 32  0.00

90 ناجح 719685818087590علي انور علوان جلب221851040037 33  84.29

94 راسب 0غغ887450غعلي رحيم كاظم عطيه221851040038 34  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي سرحان ابراهيم هدهود221851040039 35  0.00

96 ناجح 665382507071488علي شهيد قاسم وادي221851040040 36  69.71

82 راسب 220%15أربع362262علي عبد الخضر ثامر صيوان221851040041 37  0.00

88 راسب 0غغغغغغعون فالح راضي هداد221851040042 38  0.00

95 ناجح 795194686161509قاسم عبد هداد جابر221851040043 39  72.71

93 راسب 0غ5051غ7260كاظم عبد الحسين كاظم حسين221851040044 40  0.00

غ راسب 780غ90غ6484كرار صبار عجيل عريان221851040045 41  0.00

88 ناجح 575261525850418كرار نجاح مطرود مزعل221851040046 42  59.71

90 ناجح 575558505171432لؤي رحيم علوان عبود221851040047 43  61.71

100 ناجح 909597959195663مؤمل جواد كاظم خلف221851040048 44  94.71

87 راسب 500غغ65غ51مؤيد دنيف خزعل فزيع221851040050 45  0.00

غ راسب 0غ52545853غمحمد حاتم فرهود مزهر221851040052 46  0.00

77 راسب 0غصفرصفر505039محمد طالب كاظم عداي221851040053 47  0.00

84 راسب 0غغغ51غغمحمد عبد الحسن صالح عبد العباس221851040054 48  0.00

80 راسب 210%5031552212محمد فرج خلف محيسن221851040055 49  0.00

93 ناجح 605187685974492محمد قاسم فليح شذر221851040056 50  70.29

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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المعدل

التطبيقي

68 راسب 0غغغغغغمحمد مهدي عبيد منشد221851040057 51  0.00

82 راسب 0غغغغ5057محمد موسى حسين حمودي221851040058 52  0.00

100 راسب 0غ50صفر772987مرتضى حميدان راضي هداد221851040063 53  0.00

94 راسب 530غغغ6765مرتضى علي عطيه رداد221851040064 54  0.00

94 راسب 0غغ508150صفرمسلم حازم عبد الحسين خريوع221851040065 55  0.00

88 ناجح 716774547568497مصطفى عباس كاظم جبار221851040066 56  71.00

80 راسب 0غغغغ50غمنتظر حسن محمد سلطان221851040067 57  0.00

96 راسب 0غغغ5069غمنتظر رحيم علي عزيز221851040068 58  0.00

83 راسب 0سبع20%50405114منتظر علي عبد عبد الكريم221851040069 59  0.00

المشاركون

59 
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


