
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

اعدادية الحكيم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

73 معيد 0م5726563950اكرم سعيد باقر هلل221751026001 1  0.00

م معيد 0ممممممباقر ضياء داخل جابر221751026002 2  0.00

70 معيد 25300م643038حسام صالح ثامر درعم221751026003 3  0.00

85 معيد 0صفر63واحد695067حسن اجبير خلف معل221751026004 4  0.00

87 معيد 0صفر50صفر513050حسن مهدي حميد دبين221751026005 5  0.00

87 معيد 630م5641م62حسين باسم كامل هيهات221751026006 6  0.00

م معيد 0ممممممحسين عبد المير جاسم م221751026008 7  0.00

91 معيد 0صفر5050505268حسين م صبري عبيد221751026009 8  0.00

75 معيد 0%4019م2429صفرحيدر فائز شوشان حسن221751026010 9  0.00

85 معيد 0%5017م583957حيدر فلح حسن عبد المير221751026011 10  0.00

78 معيد 0مممصفرم53خضير عباس كاظم م221751026012 11  0.00

85 معيد 0م50واحد68م63ذو الفقار عبد الهادي حسين طاهر221751026013 12  0.00

م معيد 0ممممممسجاد باقر خماط سلمان221751026014 13  0.00

84 معيد 0ممصفرمم83سجاد رياض داخل جابر221751026015 14  0.00

71 معيد 0مصفرم35%3915سجاد عبد الباقي حاجم عبيدان221751026016 15  0.00

78 معيد 0ممصفر423050سجاد فرحان جيجان مهاوش221751026017 16  0.00

69 معيد 500مم71م60شعلن كريم ثجيل رسن221751026018 17  0.00

69 معيد 400ممصفر5230عباس حميد سلمان حبيب221751026019 18  0.00

م معيد 0ممممممعباس عبد ا ابراهيم كاظم221751026021 19  0.00

69 معيد 0ممم502935عباس فرحان جيجان مهاوش221751026022 20  0.00

85 معيد 56650م615063عبد الحسين امين عابر محيسن221751026023 21  0.00

86 معيد 340مصفر57صفر57عقيل عبد الرسول عودة داخل221751026024 22  0.00

86 معيد 666576530م75علي حميد باهض ناصر221751026025 23  0.00

76 معيد 0م80صفرم50صفرعلي عباس محبس مشهاب221751026026 24  0.00

79 معيد 0مثمانمصفرم28علي عزيز حميد سعيد221751026027 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

اعدادية الحكيم للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

026رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

84 معيد 54500صفر604271عون موسى صاحب صالح221751026028 26  0.00

79 معيد 504040280صفر59فرج عويد عمير نعيس221751026029 27  0.00

82 معيد 330مصفر51%5114فرقد اسماعيل عويز عدوان221751026030 28  0.00

85 معيد 5523685024400قيصر ريسان سدخان خضير221751026031 29  0.00

90 معيد 6650623555500كرار عبد الحسين شاكر م221751026032 30  0.00

88 معيد 640مم58م78م احمد حسن محسن221751026033 31  0.00

68 معيد 0صفرم%5018صفر57م جاسم فرحان صابر221751026034 32  0.00

م معيد 0ممممممم داخل صيوان عليوي221751026035 33  0.00

م معيد 0مممممممصطفى احمد عبد عبد المير221751026036 34  0.00

83 معيد 0صفرم5032صفر53ميثم كاظم بشارة نايف221751026038 35  0.00

90 معيد 0صفرمصفر61صفر71وضاح جليل كاظم فيصل221751026039 36  0.00
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