
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

84 راسب 5668703954500ابراهيم شاكر كميكم شكبان221841301001 1  0.00

غ راسب 0غغغغغغجاسم محمد مالح سلمان221841301003 2  0.00

73 راسب 0غغغغغ60جلل جبار ابراهيم خليف221841301004 3  0.00

90 راسب 6650396477660حسن وادي جهاد عطيه221841301005 4  0.00

77 راسب 5935505550390حسين تركي شعلن عتوي221841301007 5  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين جعفر صباح جنام221841301008 6  0.00

84 راسب 6520543037340حسين علي كامل دلل221841301010 7  0.00

79 راسب 5772502736500حسين علي نعمه عبد علي221841301011 8  0.00

50 راسب 0غ%11غ%215013خالد هيثم حسين حسن221841301012 9  0.00

87 ناجح 715656556059444زين العابدين كاظم طعمه حسين221841301013 10  63.43

92 ناجح 757968726161508سيف لطيف كوتي عليج221841301014 11  72.57

96 راسب 560غ73غ7595عباس مالك ثجيل غالي221841301015 12  0.00

93 راسب 7781732765500عباس محسن طعين غياض221841301016 13  0.00

91 ناجح 647256667570494علء غالب عبد موسى221841301017 14  70.57

63 راسب 5451362235290علء فرحان خضير رعيد221841301018 15  0.00

صفر راسب 10096990غ9190علي سلمان عكله راشد221841301020 16  0.00

89 راسب 6052610غغ67علي عبد المحسن فارس هادي221841301021 17  0.00

87 راسب 5550595034520كرار حمد خليف عوده221841301023 18  0.00

76 راسب 0غغغغغغمجتبى عبد الحميد فارس هادي221841301024 19  0.00

80 راسب 5482545028290محمد احمد خير ا عبد العزيز221841301025 20  0.00

92 راسب 7581583760640محمد شناوه جاسم غاطي221841301027 21  0.00

94 ناجح 759877859192612محمد علي حسين سلمان221841301028 22  87.43

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد غالب حميد جوحي221841301029 23  0.00

74 راسب 0غغغغ5250محمود كاظم لفته حسين221841301030 24  0.00

86 ناجح 595868616855455مرتضى ثامر عجيل خضر221841301031 25  65.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغغغغمرتضى عبد الحميد فارس هادي221841301033 26  0.00

98 ناجح 918298888289628ناصر كريم خضير عبد221841301034 27  89.71

82 ناجح 647091585451470وليد مهدي حسن نعيمه221841301036 28  67.14

98 ناجح 941001008599100676عباس خيري ديكان جدوع221841301038 29  96.57

95 ناجح 8610088868789631محمد عبد ا حبش عاصي221841301040 30  90.14

95 ناجح 6610067999595617أمنه عبد الحسن خلوهن ناصر221842301001 31  88.14

96 راسب 590صفر58795732ابرار حسين حميد جريد221842301002 32  0.00

91 ناجح 889784957874607ازهار لطيف شهاب حسن221842301003 33  86.71

98 ناجح 8897100100100100683الء جابر ثجيل إسحاله221842301004 34  97.57

95 راسب 6259603959650الء هاشم كامل عاجل221842301005 35  0.00

97 ناجح 777279685070513بنين طعمه شجر صحن221842301006 36  73.29

96 ناجح 728250525567474زينب ربيع ابراهيم باقر221842301007 37  67.71

58 راسب 5256355257520سيرين مطر لفي جردم221842301008 38  0.00

92 راسب 5260405350390شجن عمار صالح مكطوف221842301009 39  0.00

73 راسب 310صفر50305025كوثر عناد حميد جريد221842301010 40  0.00

93 ناجح 949091988685637نبأ وليد خلف تقي221842301011 41  91.00

82 راسب 0غغغ645050ندى أصلح عبد الصاحب مهدي221842301012 42  0.00

90 ناجح 919499849485637نهاد كريم ثجيل جاسم221842301013 43  91.00

88 ناجح 746763626760481نوران اسماعيل عكار رسن221842301014 44  68.71

89 ناجح 666262505451434هدى خير ا كريم مجيبل221842301016 45  62.00

76 ناجح 505481585067436ولء هاشم كامل عاجل221842301017 46  62.29

95 ناجح 787982707571550زهراء ذياب دشر راشد221842301024 47  78.57

97 ناجح 941009910095100685سجا ناصر حسين عويد221842301026 48  97.86

89 ناجح 658281547893542كريمه جابر عبد كايم221842301027 49  77.43

99 ناجح 84989610098100675مريم عباس فاضل علي221842301028 50  96.43

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

85 ناجح 618478747462518مها عواد صكر صفوك221842301029 51  74.00

المشاركون

51 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

27 24 % 47.06

 75.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

3 

 75.00

4 

3 

8  2029 18 26 0 

5 15 20 10 20 0 

 62.50 75.00 68.97 55.56 76.92 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


