
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 الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 ناجح 505061586251398علي طالب بلبول طينة221751375029 1  56.86

غ راسب 0غغغغغغأحمد نعيم زغير عوده221851375001 2  0.00

84 ناجح 919910010094100668احمد جواد لفته ماضي221851375002 3  95.43

50 راسب 5025592831500احمد حسين عبد الصاحب حميدي221851375003 4  0.00

68 راسب 0غغغغغغثائر احمد مطشر رجيوي221851375004 5  0.00

72 ناجح 685873586486479جعفر علي رديني لفي221851375005 6  68.43

76 ناجح 595362515060411جهاد رشيد راضي محمد221851375006 7  58.71

72 راسب 5442603232510حسن خالد منادي عطاي221851375007 8  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسن عبد ا هاشم لفته221851375008 9  0.00

60 راسب 0غغغ50غغحسن عماد محسن عطيه221851375009 10  0.00

66 راسب 0غغغ26غ27حسين محمد حسين جبر221851375010 11  0.00

غ راسب 0غغغغغغحميد جواد عويد لهمود221851375011 12  0.00

69 راسب 765029530غ36حيدر رسول صاحب هاشم221851375012 13  0.00

67 راسب 530غصفر505039سجاد جبار ملجي شبرم221851375013 14  0.00

67 راسب 420غ50225422عباس سالم شراد ثاني221851375014 15  0.00

58 راسب 0%17%2922502415عباس سلم عجيل بلكت221851375015 16  0.00

71 راسب 500غغ5061غعباس صلح عبد الحسين كاظم221851375016 17  0.00

65 راسب 0غغغغغغعباس عبد ا حبيب ضاحي221851375017 18  0.00

79 راسب 0غغغ64%5017عبد القادر سعد شناوة كطل221851375018 19  0.00

50 راسب 0غغغغغغعبد ا عبد المير رمضان كاظم221851375019 20  0.00

غ راسب 0غغغغ50غعلي رحمن هليل حسون221851375020 21  0.00

غ راسب 0غغغغ50غعلي سلم محمد جواد حسين221851375021 22  0.00

50 راسب 0غغغغغغعلي شمخي جبار حسين221851375022 23  0.00

67 راسب 0غغغغ50غعلي نجم كشيش عودة221851375023 24  0.00

81 راسب 62680غ58غغعلي نعيم خريبط كاظم221851375024 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 الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

73 راسب 810غ7783غغعمار غسان ابراهيم حسين221851375025 26  0.00

91 راسب 670غ5550غ50قاسم خالد مطر حمود221851375026 27  0.00

69 راسب 663137320%5319كامل اسماعيل عوده لفته221851375027 28  0.00

95 راسب 5032817980800محمد منعثر مزعل عبد221851375028 29  0.00

75 راسب 0ثمان%11ثمان31%5016مرتضى سعيد عبد كاظم221851375029 30  0.00

72 راسب 0غغغغ50غمنتظر كريم حسن زامل221851375031 31  0.00

82 راسب 0غغغغ67غمهدي منعم مناف مهدي221851375032 32  0.00

71 راسب 530غغغغغمهند محمد حسن جاسم221851375033 33  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


