
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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 5154502629510احمد حسن مهدي امويلح221851058001 1  0.00

83 راسب 0غغغغ54غاحمد عصام ناصر مطشر221851058002 2  0.00

76 راسب 560غغ505050اكرم محمد حسين ظاهر221851058003 3  0.00

91 راسب 550غغغغ69حسن رياض عطيه حسين221851058004 4  0.00

91 ناجح 535664596170454حسن عزيز جوده صبيح221851058005 5  64.86

98 ناجح 716393736768533حسن علي فاضل خوير221851058006 6  76.14

81 ناجح 555050506850404حسن محمد عبد الغني حسين221851058007 7  57.71

96 ناجح 8896978687100650حسين عادل علوان جري221851058008 8  92.86

86 راسب 5050640غ75غحيدر حسين حاجم كعيم221851058009 9  0.00

100 ناجح 819486827994616حيدر عبيد ضيول عزيز221851058010 10  88.00

83 ناجح 606165545464441سمير قاسم سمير جبر221851058011 11  63.00

92 ناجح 726063615060458عابر نهار شريف رداد221851058012 12  65.43

75 راسب 0غغغ5050غعباس عجيل علوان عبد الساده221851058013 13  0.00

86 راسب 600غغ5155غعباس عليوي جوده صبيح221851058014 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغعقيل زكي مناف مهدي221851058015 15  0.00

79 راسب 500غغ7851غعلي حسن ياسر سلطان221851058017 16  0.00

80 راسب 5534795338530علي رحمن حسين محمد221851058018 17  0.00

غ راسب 0غغغغغ64علي سعد مهدي صالح221851058019 18  0.00

غ راسب 8069870غغ74علي صدام خضير عبيد221851058020 19  0.00

87 راسب 6082835037500علي عبد ا صالح ياسر221851058021 20  0.00

78 راسب 500غغغ5050علي هاشم عبد الحسين سدخان221851058022 21  0.00

82 ناجح 685766605368454عمار جبار فالح شخير221851058023 22  64.86

81 راسب 580غغ5061غغيث عزيز جوده صبيح221851058024 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغفقار علي نعيم جبر221851058025 24  0.00

82 راسب 5326763133290مؤيد ضياء عبد سيران221851058026 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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

96 راسب 860صفر84677579محمد باقر نعيم عبد المير عبد الحسين221851058027 26  0.00

78 راسب 5036525036500محمد صادق جعفر علي221851058028 27  0.00

91 ناجح 688285605250488محمد طالب داخل حمود221851058029 28  69.71

62 راسب 0غغغغ51غمحمد ياس جاسم علوي221851058031 29  0.00

70 راسب 0غغغ51غغمرتضى احمد منشد عبطان221851058032 30  0.00

69 راسب 500غغغ50غمصطفى امير حسن وارد221851058033 31  0.00

83 ناجح 506967505050419مقتدى كريم كاظم بجاي221851058034 32  59.86

78 راسب 5321643650500منتظر رياض موشنه عبد الرضا221851058035 33  0.00

69 ناجح 505250505750378موسى حيدر عبد سعدون221851058036 34  54.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


