
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

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5055553952600وسام ناظم هليل شناوه221611040096 1  0.00

54 راسب 0غغ50غغغاحمد عبد المحسن علي حسين221741040004 2  0.00

غ راسب 0غ8894غغغاحمد مالك شبيب نعيثل221741040005 3  0.00

96 راسب 900غ97918689اياد هادف ريسان نزال221741040008 4  0.00

86 ناجح 929083939196631ايمن عبد الكريم عبد الحسين مزبان221741040009 5  90.14

87 ناجح 738084858280571بسام ياسر قاطع بهيل221741040010 6  81.57

71 ناجح 605450635978435جعفر شريف جابر سلمان221741040012 7  62.14

87 راسب 650غغغغغحسن علي حريجه عوض221741040015 8  0.00

98 ناجح 508383727790553حسين حسن جابر حسين221741040016 9  79.00

82 راسب 0غغ8776غ82حسين داود سلمان سلطان221741040017 10  0.00

88 ناجح 858584887675581حسين عباس داشر حسين221741040020 11  83.00

82 ناجح 677788857796572حسين علي شهيب جبر221741040021 12  81.71

63 راسب 0غغغغغغحيدر جاسب شناوه خضر221741040022 13  0.00

83 راسب 99840غغ7984حيدر عبد الجليل حسن غافل221741040023 14  0.00

77 راسب 0غغغغغغحيدر نعيم كاظم بدر221741040024 15  0.00

89 ناجح 565156686280462رضا حسين حسن جبر221741040025 16  66.00

93 راسب 0غ948390غ83رضا م محسن فجر221741040026 17  0.00

86 راسب 6250570غغ60زيد رحمن خضير شناوه221741040027 18  0.00

85 ناجح 606478545455450سجاد م عدنان خلف221741040028 19  64.29

79 راسب 0غغغ53غ50سيف حيال طاهر عجرش221741040029 20  0.00

81 راسب 500غغغ35غضرغام م عبد الحسين جكنام221741040030 21  0.00

84 ناجح 555196807363502عباس محسن ناهي ضامن221741040031 22  71.71

83 ناجح 656367756770490عبد ا صباح عكله دحام221741040032 23  70.00

82 ناجح 627283726084515عبد ا م ناصر رداد221741040033 24  73.57

غ راسب 0غغغغغغعلي احمد عبد الحسن ياسر221741040034 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 8186819695100627علي جواد مزهر نزال221741040035 26  89.57

91 راسب 78690غ638279علي حسن عسكر عبيد221741040036 27  0.00

غ راسب 0غغغغغ50علي حسين عبد شمخي221741040037 28  0.00

92 ناجح 818079988788605علي حسين علوان عيدان221741040038 29  86.43

95 راسب 50500غ69غ56علي حسين نعمه عطيه221741040039 30  0.00

83 راسب 0غغغ50غ50علي خزعل ضميد خليف221741040040 31  0.00

80 راسب 3361687950960علي رافد هلل لفته221741040042 32  0.00

85 راسب 0غغ57685259علي عبد الكاظم مالح مهدي221741040044 33  0.00

غ راسب 0غ77غ6750غعلي عزيز سلمان علي221741040045 34  0.00

91 ناجح 618771798178548علي غانم ضميد خليف221741040046 35  78.29

86 راسب 0غ6464916581م حسن علي بندر221741040047 36  0.00

86 ناجح 587883687885536م كاظم حميد عزيز221741040048 37  76.57

92 راسب 0غ7583807577م مجيد عبد المحسن مزهر221741040049 38  0.00

88 ناجح 798784928498612محمود صباح شاكر محمود221741040050 39  87.43

79 راسب 0غغغغ50غمراد جاسم م خضر221741040051 40  0.00

90 ناجح 596979918785560مرتضى حسين علي حسن221741040052 41  80.00

89 راسب 980غ75648194مسلم كريم عبد بدر221741040054 42  0.00

83 راسب 56500%18غغ50مصطفى خلف فرهود جبر221741040055 43  0.00

68 راسب 0غغ58غ55%15مصطفى رحمن عزيز عباس221741040056 44  0.00

90 ناجح 728265838269543مصطفى علء حسين حمودي221741040057 45  77.57

82 ناجح 527651665050427مصطفى م هادي ماشي221741040058 46  61.00

93 راسب 0غ888775غغمناف علي مهدي حسين221741040059 47  0.00

92 ناجح 759898969989647منتظر جاسم م حسن221741040060 48  92.43

81 راسب 889799910غ90موسى عباس خضير م221741040061 49  0.00

83 راسب 0غغغغ2922ميثم جبار لفته حسين221741040062 50  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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

89 ناجح 686973866284531يوسف جاسم مطشر نعيم221741040064 51  75.86

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

30 21 % 41.18

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 76.92

13 

10 

12  114 8 10 0 

10 11 3 8 10 0 

 83.33 100.00 75.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


