
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 القلعة الهلية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

098رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

79 معيد 0صفر5150613650احمد ربيع مخيلف عويد221751098001 1  0.00

85 معيد 0صفر50صفر5071صفراركان فيصل سحيب جحش221751098002 2  0.00

65 معيد 0صفر%5026502316امجد باسم عجيل نهار221751098003 3  0.00

79 معيد 78780صفر777982باسم زحيور زرار ساجت221751098004 4  0.00

صفر معيد 0صفر7260807686بلل حازم جبار عبد النبي221751098005 5  0.00

85 ناجح 635373757573497جعفر سلمان خضير حوذان221751098006 6  71.00

70 معيد 39360%6815م40حسن رائد هادي طعيمه221751098007 7  0.00

81 معيد 870م72صفر70ثلثحسن علي حسين حمادي221751098008 8  0.00

72 معيد 816872840صفر79حسن هادي عويد كاظم221751098009 9  0.00

79 معيد 0مثلثصفر64م63حسين علي خضير عبد221751098010 10  0.00

83 معيد 633342500%5412حسين علي ناصر حسين221751098011 11  0.00

71 معيد 0م33صفر505054حسين محسن دغيلس عبود221751098012 12  0.00

87 معيد 51533239550صفرحسين م صالح بديوي221751098013 13  0.00

78 معيد 0م59صفرأربعم68راهي سهل عوده عبد ا221751098014 14  0.00

84 معيد 68860صفر5093صفررسول كفاح مهدي حسن221751098015 15  0.00

80 معيد 51724150360صفرسجاد عباس خلف عبد221751098016 16  0.00

87 ناجح 705786546968491سجاد عبد الكريم طالب احمد221751098017 17  70.14

85 ناجح 565551505350400سجاد فارس عبيد عباس221751098018 18  57.14

62 معيد 370صفرصفر81صفر50عباس حميد بشير علي221751098019 19  0.00

81 معيد 5224705350640عباس عبد علي حيدر كيوش221751098020 20  0.00

90 معيد 9097910صفر7681عباس علي لفته حسين221751098021 21  0.00

76 معيد 35410صفر575050عبد الرسول عوده بدر سريح221751098022 22  0.00

95 ناجح 768394786285573علء محسن عبد ا عاجل221751098023 23  81.86

86 معيد 0صفر6477785854علي انور عبد الرحيم عبد الصاحب221751098024 24  0.00

82 معيد 0صفر67صفر83م55علي جليل ناهي جدوع221751098025 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
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الول الدور

المعدل

التطبيقي

73 معيد 59600صفر647872علي حسان فليح هدروس221751098026 26  0.00

88 معيد 0صفر62صفر616981علي حسن كصل عنصيل221751098027 27  0.00

78 معيد 0صفر594156عشر69علي حسين جاسم حيوك221751098028 28  0.00

73 معيد 620مصفر54صفر50علي رياض صاحب عباس221751098029 29  0.00

75 معيد 677483800صفرصفرعلي سمير عزيز يوسف221751098030 30  0.00

84 معيد 805972730صفر56علي عبد الحسين نعيم راهي221751098031 31  0.00

73 معيد 0م21م2838صفرعلي عبد الرحمن عبد المير كاظم221751098032 32  0.00

85 معيد 5563605050420علي يوسف جخيور مدير221751098033 33  0.00

72 معيد 0صفر34م513467قيس عناد مخيلف ناهي221751098034 34  0.00

73 معيد 74720صفر705182ماجد طالب بهلول صياح221751098035 35  0.00

64 معيد 0صفر29م502550م علي مهوس حمود221751098036 36  0.00

76 معيد 62420صفر717667م مهدي اشناوه منشد221751098037 37  0.00

69 معيد 0صفر5035502326مرتضى صكبان عبد الصاحب مركب221751098038 38  0.00

91 معيد 65860صفر91صفر61مصطفى جبار رزيج تركي221751098039 39  0.00

88 معيد 785052680صفر66مصطفى عبد المير نفل سايب221751098040 40  0.00

57 معيد 0مصفرم2640صفرمهدي نزار هاشم جبار221751098041 41  0.00

64 معيد 21360%275516صفرهادي جواد كاظم عوده221751098042 42  0.00

76 معيد 816361580صفر65هشام نعيم خلف فرج221751098043 43  0.00

90 معيد 0صفر74صفر92م63وليد فرحان حميد كاظم221751098044 44  0.00

85 ناجح 788187637784555ياسر طارق محسن طاهر221751098045 45  79.29
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مدير المركز
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