
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 المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 راسب 0غ5054785150غيث صلح نفيل عبد221751076005 1  0.00

98 راسب 5739585750500أحمد ستار عاجل نصيف221851076001 2  0.00

غ راسب 0غغغغ55غأنور عباس راشد صعيد221851076002 3  0.00

92 راسب 50650غ646470ابراهيم عبد محمد حسن احمد221851076003 4  0.00

91 راسب 0غغغغغ50احمد رسمي مهدي جولن221851076004 5  0.00

82 راسب 5030535050500احمد عقيل فليح حسن221851076005 6  0.00

93 ناجح 505073595763445اسعد مبارك عطيه زنيهر221851076007 7  63.57

94 راسب 610غ505073غبهاء حميد خلف جليل221851076008 8  0.00

79 راسب 0غغغغغغحسن رياض حسن خضير221851076009 9  0.00

77 راسب 0غغغغغ50حسن غالب خلف منصور221851076010 10  0.00

99 راسب 7739788473500حسن كريم عباس عكله221851076011 11  0.00

94 ناجح 718082856982563حسن هادي محسن عبيد221851076012 12  80.43

88 راسب 6650523733500حسين جعفر محمد عوفي221851076013 13  0.00

غ راسب 0غ90678977غحسين عدنان عبد العالي عزيز221851076015 14  0.00

90 راسب 5962712820270حيدر عواد هاتف هادي221851076016 15  0.00

91 ناجح 597868696658489ذو الفقار كاظم صفوك شغناب221851076017 16  69.86

غ راسب 500غ56غ79غرسول محمد جاسم علي221851076018 17  0.00

81 راسب 6652745040500سجاد خضير عسوري عبيد221851076020 18  0.00

81 راسب 0غ%14%30505419سجاد ماجد حميد مزعل221851076021 19  0.00

94 راسب 789780860غ77سيف حسين جبار حسوني221851076022 20  0.00

93 راسب 0غغ68206936سيف علي ماضي خلف221851076023 21  0.00

84 راسب 6650662260520شاكر هيال خضر عباس221851076024 22  0.00

79 راسب 0غ5855غ63غصاحب صباح صاحب عبيد221851076025 23  0.00

92 راسب 6926836161500صباح زعيبل هاشم حافظ221851076026 24  0.00

80 راسب 5228535035280علي سرحان جبر مطر221851076031 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 المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 50300غ65غ57علي عبد الحسن كاطع علي221851076032 26  0.00

92 ناجح 588488766677541علي عدنان هاشم حسن221851076033 27  77.29

82 راسب 570غغ565451علي نهاد صلل عطيه221851076036 28  0.00

85 راسب 0غغ53535024علي هيثم عبد الله ابراهيم221851076037 29  0.00

84 راسب 5059503035500عمار علي خلف خويط221851076038 30  0.00

95 ناجح 649068786362520قاسم خميس عطيه زنيهر221851076039 31  74.29

90 راسب 54540غ74غ63مؤمل حامد لعيوس عباس221851076042 32  0.00

85 راسب 5950763150570محمد عبد الرضا حسن علي221851076043 33  0.00

84 راسب 0غثلثسبع502035محمد قاسم حمود علي221851076044 34  0.00

98 ناجح 767989797489584محمد لفته مطلك ليذ221851076045 35  83.43

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد ناهي يزي مهيدي221851076046 36  0.00

81 راسب 0غغغغغ50محمد ياس خضير عباس221851076047 37  0.00

95 ناجح 906597636552527مرتضى راهي حلو صحن221851076048 38  75.29

94 ناجح 725073505050439مرتضى نعيم كاطع والي221851076049 39  62.71

79 راسب 0غغغغغ59منتظر منصور عبد علي عواد221851076051 40  0.00

غ راسب 0غغ87غغغمهدي احمد عبد الحسين حبيب221851076052 41  0.00

97 ناجح 786873759060541نبيل سعد عيه رسن221851076054 42  77.29

90 راسب 620غ65656950ياسين حسين هدرس كاظم221851076056 43  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


