
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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

96 راسب 6760653850500عبد الوهاب حسن تالي مهدي221611058027 1  0.00

73 ناجح 507352535054405احمد جاسم م فضيح221741058001 2  57.86

90 ناجح 839697819793637احمد حيدر حنون علي221741058003 3  91.00

63 راسب 57500غ625050احمد قيس حسين حسن221741058005 4  0.00

71 راسب 0غغغغغغاحمد ماجد عبود جابر221741058007 5  0.00

غ راسب 68500غ50غغاسامة يونس واوي عيدان221741058008 6  0.00

92 راسب 9388650غ92غحسن باسم حمود حسن221741058009 7  0.00

69 راسب 0غغ35%503118حسن علي عزيز فضيل221741058010 8  0.00

80 راسب 810غغ79غ86حسين اكرم جاسم صخي221741058012 9  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جعفر نجم عبد221741058013 10  0.00

92 راسب 730غ50غ5379حسين حيدر مطر زغير221741058015 11  0.00

75 راسب 5052505033390حسين سعدون محسن عيسى221741058017 12  0.00

غ راسب 84333067710غحسين سلم رزاق مكطوف221741058018 13  0.00

75 راسب 500غ%50582315حسين ماجد عبد الحسين كرماش221741058021 14  0.00

80 راسب 0صفر88غ6383غحمزة باسم فزيع عريان221741058022 15  0.00

74 ناجح 725070595961445ذو الفقار علء حسين كاظم221741058025 16  63.57

87 ناجح 505963537059441سجاد حليم حسين بشير221741058027 17  63.00

غ راسب 0غغغغغغسيف الدين سلم سلمان ثويني221741058029 18  0.00

61 راسب 0غغغغ5353سيف معتز هادي حسن221741058030 19  0.00

82 راسب 66650غ51غغعباس عبد الكريم حسن جبر221741058031 20  0.00

73 راسب 0غ50%58325412عباس هادي شمخي صياح221741058032 21  0.00

79 راسب 600غ56غ52غعبد ا سلمان نعمه علي221741058033 22  0.00

78 ناجح 527161505053415علي جمال خماط شياع221741058035 23  59.29

60 راسب 0غغ53غ60غعلي حسن حنون ناصر221741058036 24  0.00

77 ناجح 657556585054435علي رياض ثجيل علي221741058037 25  62.14

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 المعرفة الهلية  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

058رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

98 ناجح 8284969110086637علي سعد عواد جبار221741058038 26  91.00

68 ناجح 576576567970471علي عبد الرحمن راضي شيال221741058040 27  67.29

71 راسب 0غ56غغ64غعلي ناصر حسين غانم221741058042 28  0.00

58 راسب 500غغغ5061غيث واثق مزعل حمادي221741058044 29  0.00

82 راسب 5141675067500مؤمل عماد جابي جابر221741058046 30  0.00

84 راسب 5098334021610م حيدر رحيم عبد النبي221741058049 31  0.00

50 راسب 0غغغغغغم حيدر م جلب221741058050 32  0.00

92 راسب 776767640غ69م سعيد جويد محيل221741058051 33  0.00

58 راسب 0غغغغ5021م علي كريم صباح221741058053 34  0.00

90 راسب 0غ8394غ92غم غني سويلم مهوس221741058055 35  0.00

59 راسب 0غغغغ53غم قاسم طعيمة طه221741058056 36  0.00

91 راسب 0غ91غ78غ85مختار جون حنون علي221741058057 37  0.00

76 راسب 0غغغغغ50مرتضى م حسن علي خزعل221741058059 38  0.00

94 راسب 0غ6377595391مسلم علي كاطع دغيم221741058060 39  0.00

88 راسب 0غ55غ52غ50مصطفى عدنان جليل فرحان221741058061 40  0.00

86 ناجح 565475557189486مصطفى كامل كريم سلمان221741058063 41  69.43

92 راسب 8589870صفر8587مصطفى م محسن سلطان221741058064 42  0.00

76 راسب 0غ62غ505050منتظر خليل عبد الواحد كاطع221741058067 43  0.00
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