
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 النوار الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

065رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

85 راسب 5461624050500علي محسن مالح حسن221751065015 1  0.00

89 راسب 0غ50غ67غ62علي سعد محمد هادي221851065001 2  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشابراهيم علي حسون عباس221851065002 3  0.00

83 راسب 0غ63غغغ61احمد محمد عبد الرزاق لفتة221851065003 4  0.00

99 راسب 59260%68839613امين محمد غافل محل221851065004 5  0.00

66 راسب 0ثمانصفر%50265012جعفر مسلم وطين منخي221851065006 6  0.00

94 راسب 0غ50غغ6069حسين صلح حسين علي221851065007 7  0.00

95 ناجح 675089605264477حسين ناجي حيال دولب221851065008 8  68.14

95 ناجح 777667596550489حمزه احمد هادي زغير221851065009 9  69.86

غ راسب 0غغغ67غ54حمزه جبار جاسم ياسر221851065010 10  0.00

92 راسب 5762512739250حمزه مجيد هاشم عبد221851065011 11  0.00

97 ناجح 697970686974526حيدر علي عبد الساده لفته221851065012 12  75.14

89 ناجح 748162847388551رسول صباح عبد الحسن علي221851065013 13  78.71

غ راسب 0غغغغغغسجاد عدنان حنون عبود221851065014 14  0.00

81 راسب 5328705353500سعد عيسى عبد وره221851065016 15  0.00

94 ناجح 838587857479587شهاب احمد صالح مهنه221851065017 16  83.86

غ راسب 0غغغغغغعباس علي عبد الحسين كاولي221851065018 17  0.00

91 راسب 500غ7125%6018عقيل رشيد اهلل برهان221851065019 18  0.00

89 ناجح 677755817670515علي تموز خير ا عبد221851065020 19  73.57

83 راسب 6550623550520علي عبد المير خضير حمادي221851065021 20  0.00

92 ناجح 648081635066496عمار حسن جاسم مرهج221851065023 21  70.86

93 ناجح 737176535075491فاضل طعيمه ناهي حسين221851065024 22  70.14

84 راسب 0غغغ60غ54فراس حسين جرمد بكال221851065025 23  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار حسين وكر علي221851065027 24  0.00

92 راسب 6133665250390كرار كريم عاتي شابث221851065028 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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التسلسل

2018/2017
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 520صفر60835250محمد الصادق ارحيم دندوح وزن221851065030 26  0.00

79 ناجح 505451505551390محمد رضا كريم محمد عبد الكريم221851065031 27  55.71

70 راسب 0غغغغغ53محمد سعد محمد هادي221851065032 28  0.00

89 راسب 270واحد5420%5713محمد عبد مهدي سلمان221851065033 29  0.00

86 راسب 0غ6655753250محمد علي صادق عبد العزيز حسين221851065034 30  0.00

90 راسب 0غغغ717665محمد فهد محمد هادي221851065035 31  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد موسى سحاله خضير221851065036 32  0.00

95 راسب 6937752850500مرتضى خالد نصار نهار221851065037 33  0.00

82 راسب 3026635050500مرتضى علي عداي شلتاغ221851065038 34  0.00

95 راسب 73830صفر8110099مصطفى باسم عذاب كزار221851065039 35  0.00

98 ناجح 777192657150524مصطفى خليل ثجيل عذافه221851065040 36  74.86

95 ناجح 635878645150459مصطفى سفيح لهمود كاطع221851065041 37  65.57

91 راسب 5971753435500ناصر حسين صبيح عثمان221851065044 38  0.00

96 ناجح 655050527051434ياسر محمد صالح مهنه221851065046 39  62.00
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