
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 :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

80 معيد 5832564250500احمد اركان عبد يوسف221751040001 1  0.00

م معيد 0مممممماحمد ازهر غازي عويد221751040002 2  0.00

72 معيد 0م50503155ثلثاحمد حسن صالح مهدي221751040003 3  0.00

85 ناجح 575254706650434احمد عبد الحسن ملغي كاطع221751040004 4  62.00

صفر معيد 0صفرصفرصفر502165احمد عكله دحام فرهود221751040005 5  0.00

86 معيد 41320%42357218حسن علي حسين دنبوس221751040007 6  0.00

73 معيد 3858280صفر5050حسين جبار عبد ا بخاخ221751040009 7  0.00

51 معيد 210%14سبع50%5014حسين عبد الكريم حمود علي221751040010 8  0.00

64 معيد 0مم5934%13صفرحيدر مهدي عبيد منشد221751040011 9  0.00

71 معيد 60560صفر555064زين العابدين خميس جليل طاهر221751040012 10  0.00

85 معيد 0صفر68صفرصفر5141سيف علي حسين شواش221751040013 11  0.00

86 معيد 67600صفر67صفر60صالح حسن ثنوان عفات221751040014 12  0.00

74 معيد 5150623554620عباس حسن علي مشعل221751040015 13  0.00

60 معيد 210م5523صفر38عباس رديف علي حميد221751040016 14  0.00

80 معيد 906364500صفرمعباس كريم نعيمه عريبي221751040017 15  0.00

17% معيد 0ممصفر26%2112عبد الجليل عجيل جبار جبر221751040018 16  0.00

67 معيد 5142503065330علي حسن صالح مهدي221751040019 17  0.00

69 معيد 0صفرمصفر513352علي حيدر جاسم م221751040020 18  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفرصفر50%19علي موسى عزيز نعمه221751040021 19  0.00

صفر معيد 0صفرم50صفر56معمار غسان ابراهيم حسين221751040022 20  0.00

88 معيد 730صفرصفر65صفر50مؤمل جواد كاظم خلف221751040023 21  0.00

92 معيد 0م605563صفر61مؤمل عبد الكاظم سرحان سهل221751040024 22  0.00

صفر معيد 0ممم2828مم عبد الرضا عجيل كريم221751040025 23  0.00

86 معيد 29645350370صفرمرتجى كامل نعيم منشد221751040026 24  0.00

83 معيد 5058624257500مرتضى رحيم صالح وادي221751040027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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84 معيد 6643784159540منتظر حسين عوده محيسن221751040028 26  0.00

م معيد 0مممممممنتظر رياض موشنه عبد الرضا221751040029 27  0.00

88 ناجح 725989549174527هشام عباس هاشم حصيده221751040030 28  75.29

65 معيد 5943745169420ياسين رشيد جليب والي221751040031 29  0.00
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