
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 الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

80 راسب 50500غ56غ58احمد اركان عبد يوسف221751040001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغاحمد ازهر غازي عويد221751040002 2  0.00

72 راسب 0غ5050502655احمد حسن صالح مهدي221751040003 3  0.00

غ راسب 0غغغ65غ50احمد عكله دحام فرهود221751040005 4  0.00

86 راسب 0غغغ72غغحسن علي حسين دنبوس221751040007 5  0.00

73 راسب 0غ58غغ5050حسين جبار عبد ا بخاخ221751040009 6  0.00

51 راسب 0%16اثنتان%50295015حسين عبد الكريم حمود علي221751040010 7  0.00

64 راسب 0غغغ59غغحيدر مهدي عبيد منشد221751040011 8  0.00

71 راسب 5550643260560زين العابدين خميس جليل طاهر221751040012 9  0.00

85 راسب 5150672068300سيف علي حسين شواش221751040013 10  0.00

86 راسب 67600غ67غ60صالح حسن ثنوان عفات221751040014 11  0.00

74 راسب 54620غ515062عباس حسن علي مشعل221751040015 12  0.00

60 راسب 0غغغ55غغعباس رديف علي حميد221751040016 13  0.00

80 ناجح 775090636450474عباس كريم نعيمه عريبي221751040017 14  67.71

خمس راسب 0غغغغغ%15عبد الجليل عجيل جبار جبر221751040018 15  0.00

67 ناجح 516250516560406علي حسن صالح مهدي221751040019 16  58.00

69 راسب 0%19اثنتانأربع515052علي حيدر جاسم م221751040020 17  0.00

غ راسب 0غغغغ50غعلي موسى عزيز نعمه221751040021 18  0.00

غ راسب 0غغ50غ56غعمار غسان ابراهيم حسين221751040022 19  0.00

88 راسب 730غغ506965مؤمل جواد كاظم خلف221751040023 20  0.00

92 راسب 0غ605563غ61مؤمل عبد الكاظم سرحان سهل221751040024 21  0.00

غ راسب 0غغغغغغم عبد الرضا عجيل كريم221751040025 22  0.00

86 راسب 0غ645350غغمرتجى كامل نعيم منشد221751040026 23  0.00

83 ناجح 505862505750410مرتضى رحيم صالح وادي221751040027 24  58.57

84 ناجح 665978515954451منتظر حسين عوده محيسن221751040028 25  64.43

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 الحكمة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

040رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغغمنتظر رياض موشنه عبد الرضا221751040029 26  0.00

65 ناجح 595974516950427ياسين رشيد جليب والي221751040031 27  61.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


