
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 المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

88 راسب 850غ8893غغابراهيم رحيم كشاش خريبط221741076001 1  0.00

78 راسب 0غغغ735652احمد عبد الساده عبد الحسن مطير221741076002 2  0.00

90 ناجح 668292808970569ارشد عويد شمران عذافه221741076003 3  81.29

84 راسب 850غ90927878ايهاب عبد الكريم بديوي مطير221741076005 4  0.00

89 راسب 0غغ75856882حسن عبد الرحمن عزيز عبد الحسن221741076008 5  0.00

غ راسب 0غ84غ9576غحسين عادل خيون عباس221741076009 6  0.00

66 راسب 0غ5672589457حسين غازي جاسم شوجه221741076010 7  0.00

72 راسب 0غغغغ81غحسين فيصل كريم هادي221741076011 8  0.00

90 ناجح 86981009697100667حمزه عادل عرار غالب221741076012 9  95.29

91 ناجح 849488919896642حمزه م عزيز جاسم221741076013 10  91.71

74 راسب 0غغ66غ7223حيدر داشر ريمان م221741076014 11  0.00

71 ناجح 505350505066390زين العابدين سلمان منشد عباس221741076016 12  55.71

65 راسب 780غ73غ64غسجاد بشير جهيد بدر221741076017 13  0.00

75 راسب 0غ5068397457سجاد حسين حمود خليف221741076018 14  0.00

60 راسب 640%2462285114سجاد خالد جار ا جابر221741076019 15  0.00

64 راسب 500غ505072غسجاد نبيل نعيم محسن221741076021 16  0.00

78 راسب 0غ6058667878عباس عبد ا شناوه م221741076024 17  0.00

90 راسب 840غ907691غعبد ا احمد علي مشعل221741076025 18  0.00

61 راسب 0غغ57غغغعلي عبد الكاظم بديوي مطير221741076027 19  0.00

69 راسب 0غغ73غ5267م جبار بليس عذار221741076030 20  0.00

91 راسب 0غغ82غ88غم قاسم حمزه حمود221741076031 21  0.00

77 راسب 0غ71غ50غغم قاسم زويد هليل221741076032 22  0.00

غ راسب 0غغ90غغغمدرك عليوي موسى عبد221741076034 23  0.00

75 راسب 5029503350580مسلم رحيم حسن بشير221741076035 24  0.00

83 راسب 560غ5855غغمصطفى حامد لعيوس عباس221741076036 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 المعارج الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

076رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

81 ناجح 606479555050439مصطفى كاظم م صالح221741076037 26  62.71

66 راسب 0غ8193غ84غمنتظر حسن غياض جبر221741076038 27  0.00

75 راسب 700غ836279غمنتظر سامي علي صلل221741076039 28  0.00

86 ناجح 799380506974531منتظر ستار حصيل عطشان221741076040 29  75.86

91 راسب 0غ8995غ7590منتظر م حسين ناصر221741076041 30  0.00

89 راسب 0غغ988695غمهدي احمد مهدي رضيوي221741076042 31  0.00

79 ناجح 699191858986590مهيمن شمخي جبار عجيل221741076044 32  84.29

69 راسب 500غغ636858موسى كاظم ثامر كيوش221741076045 33  0.00

80 راسب 770غ78غ77غهشام جليل نعمه فرحان221741076046 34  0.00

52 راسب 0غغغغغغهيثم رحيم ناشي صالح221741076047 35  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


