
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الحكيم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 795669666766495حيدر حميد عبد ديوان221611026037 1  70.71

90 ناجح 517150846461471احمد باسم حسين عليوي221741026001 2  67.29

96 ناجح 9510097999898683احمد جلل هاشم جابر221741026002 3  97.57

82 راسب 7350500صفر6072احمد عبد ا جودة ياسر221741026003 4  0.00

85 راسب 0غغغغغغاحمد كريم جميل معلك221741026004 5  0.00

92 راسب 500غ62غغ61حسن رياض دحام كاظم221741026009 6  0.00

94 راسب 9194900غغ88حسين رياض دحام كاظم221741026010 7  0.00

79 راسب 520غغغغ50حسين عبد الكاظم جخيم ملغوث221741026012 8  0.00

84 راسب 0غغغغغغحسين عبد علي حنيحن حبيب221741026013 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين م شاكر مصطفى221741026014 10  0.00

93 ناجح 838062816973541حيدر فخري سعيد خلف221741026017 11  77.29

88 ناجح 645072565058438حيدر كاظم نعمه بخور221741026018 12  62.57

76 راسب 5235305762380سيف الدين علي خضير نعيس221741026021 13  0.00

88 ناجح 606077716288506عباس كاظم حسين هاني221741026022 14  72.29

85 راسب 0غغ52غغ57عباس كامل جنديل حايف221741026023 15  0.00

85 راسب 0غ5762غغغعبد الحسين هاشم كامل نتيشون221741026024 16  0.00

90 ناجح 647260868377532عبد ا مطشر عطيه عاتي221741026025 17  76.00

81 راسب 0غغ87غغ70عقيل حيدر حسين غضبان221741026026 18  0.00

87 راسب 0غغغغ5860علي جبار جخيور عبد ا221741026027 19  0.00

85 راسب 0غغغغغغعلي حيدر جاسم كاظم221741026028 20  0.00

85 راسب 520غ69غغ54علي عبد الرسول عودة داخل221741026030 21  0.00

83 ناجح 575358505050401علي عبد الكاظم م ياسر221741026031 22  57.29

89 ناجح 617461838083531علي عبد اللطيف عبد الحسين كاطع221741026032 23  75.86

95 ناجح 878583787489591علي لفته عبودي عايد221741026033 24  84.43

89 ناجح 726358737157483علي مجيد نعمه عبود221741026034 25  69.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الحكيم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 739684616682550علي م سلمان عنبر221741026035 26  78.57

غ راسب 0غ929495غ90كاظم علي مرود حسين221741026037 27  0.00

94 راسب 0غ897967غ71كرار ماجد سالم راضي221741026038 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغكفاح فلح حسن علي221741026039 29  0.00

95 ناجح 9286931009689651مؤمل عبد اللطيف عبد الحسين كاطع221741026040 30  93.00

91 راسب 909091930غ81مؤمل مقداد م حسن221741026041 31  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشم رائد سالم صكبان221741026043 32  0.00

96 راسب 0غغ99غ9196م عباس جبار زغير221741026044 33  0.00

74 راسب 500غغغغ51م عبد ا نعمه جابر221741026046 34  0.00

غ راسب 0غغ82غغغمرتضى م حسن نصار221741026048 35  0.00

90 راسب 0غ89غ918791مصدق خالد يعقوب فنجان221741026049 36  0.00

84 ناجح 575662595466438مصطفى جعيول هاشم عبودي221741026050 37  62.57

87 راسب 0غ7974غ66غمهدي صالح عطب نافل221741026051 38  0.00

88 ناجح 685460878187525مهند امجد حسين مصطفى221741026052 39  75.00

90 ناجح 615476717056478يحيى رزاق م طاهر221741026055 40  68.29
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