
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 الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

91 راسب 960غ9294غ72احمد جواد لفتة ماضي221751375001 1  0.00

74 راسب 290%5040503217انور م زعيبل ناصر221751375003 2  0.00

67 راسب 0غغغ50غغثامر حسين كنبر كويد221751375004 3  0.00

93 راسب 710غ72غ6156جعفر كاظم رحمن يوسف221751375005 4  0.00

87 راسب 5527635057650حازم هاشم ناصر حسين221751375006 5  0.00

92 ناجح 678589947284583حسن علي تعبان مهيجر221751375007 6  83.29

80 ناجح 516261635755429حسن هادي صاحب موسى221751375008 7  61.29

82 راسب 500%5255652214حسين سعد نصار طاهر221751375009 8  0.00

82 ناجح 826686626984531حسين علي عبد هداد221751375010 9  75.86

79 راسب 580غ57غغ57حسين غانم لبه حمود221751375011 10  0.00

71 راسب 0غ5050505350حمزة جابر عبد الحسن دنكي221751375012 11  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحمزة م سعود سلمان221751375013 12  0.00

84 ناجح 516488635850458زهير ميثم صكبان بدر221751375014 13  65.43

79 راسب 6828582324500سجاد سالم حسب ياسر221751375015 14  0.00

73 راسب 0%2518%54525117سجاد عيدان فليح ناهي221751375016 15  0.00

84 راسب 76860%7519%6819سجاد كريم زعيبل ليلو221751375017 16  0.00

93 راسب 7050845840700صادق عبد العالي دنيف حسن221751375019 17  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشصفاء حسين علي عويد221751375020 18  0.00

85 راسب 5050815724500عباس خضير عباس جبارة221751375021 19  0.00

51 راسب 410%4122505011عباس سلم عجيل بلكت221751375022 20  0.00

90 راسب 610غ7863صفر55عباس علي صبر فلول221751375024 21  0.00

76 راسب 0صفرصفر50%11صفر51عباس م شريجي م221751375025 22  0.00

92 راسب 3967870صفر5161علي اكبر كريم طعيمة عبد الحسين221751375026 23  0.00

86 ناجح 588063505065452علي حمدان عناد ساجت221751375027 24  64.57

88 راسب 0غغغ60غ54علي رزاق عبيد عباس221751375028 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية الحسن المجتبى)ع( الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

375رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

66 راسب 5035614238510علي طالب بلبول طينة221751375029 26  0.00

53 راسب 0غغغغغ53علي عبد ا مروح خزعل221751375030 27  0.00

89 ناجح 729591926996604علي كاظم عناد جلب221751375031 28  86.29

60 راسب 0غغغ50غغعلي كامل جبير حسين221751375032 29  0.00

65 ناجح 505053505050368علي ناجي عبد والي221751375033 30  52.57

74 راسب 0غغغ505071علي نجاح مريح عايز221751375034 31  0.00

81 راسب 5038502433390فاضل علي هادي خضر221751375035 32  0.00

81 ناجح 585067635461434قاسم عزيز هاشم نعمة221751375036 33  62.00

85 راسب 5356705342510مؤمل عبد الرحمن خريبط سلمان221751375037 34  0.00

63 راسب 380سبع%52506019م باسم م عويد221751375038 35  0.00

77 راسب 290أربع%50355018م جواد كاظم خضير221751375039 36  0.00

غ راسب 0غغغغغغم طالب داخل حمود221751375040 37  0.00

78 راسب 420غ%52415018م هلل كاظم رحيمة221751375041 38  0.00

93 ناجح 585182635354454مرتضى بشار عبد فيصل221751375042 39  64.86

93 ناجح 675078806986523وليد طعيمة هادي مطشر221751375043 40  74.71

91 ناجح 699989969397634يوسف مشتاق طالب دمدوم221751375044 41  90.57
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