
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 النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 ناجح 525457515071405اثير داود سلمان عبد221851301001 1  57.86

88 ناجح 615050505074423احمد ابراهيم قاسم مطير221851301002 2  60.43

90 ناجح 696672687566506احمد ثامر صليبي حميدي221851301003 3  72.29

90 راسب 0غغغغ5775احمد جبار شبوط كاظم221851301004 4  0.00

72 ناجح 655265505350407احمد سعد رويح حسون221851301005 5  58.14

غ راسب 0غغغغغغاحمد سلمان عواد سلمان221851301006 6  0.00

78 راسب 5433535061500احمد مطشر حثافه سمور221851301007 7  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشثامر جابر صيوان ناصر221851301009 8  0.00

78 ناجح 585250555076419جمعه ناصر شرشاب جخيم221851301010 9  59.86

غ راسب 0غغغغغغحسن صالح عوده مهذول221851301011 10  0.00

94 راسب 0غغغ64غ87حسين خليل عبد الزهره هميم221851301012 11  0.00

84 ناجح 635178505067443حسين نعمان ذياب عوده221851301013 12  63.29

62 راسب 5034542740500داود غضبان منصور شطنان221851301014 13  0.00

24 راسب 0غ53غ81غصفررحيم ناصر عبيد زبيدي221851301015 14  0.00

81 ناجح 655057505552410سجاد وناس عباس عبيد221851301016 15  58.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشصفاء عباس عواد رداد221851301017 16  0.00

80 راسب 33680%51505014صفاء نعمه علي حميدي221851301018 17  0.00

79 راسب 2628500غ5227طارق فرج عطشان عيدان221851301019 18  0.00

86 راسب 20500%52505019عباس جليل عبد الساده حزام221851301020 19  0.00

84 راسب 6762643931500عبد الرسول عوده بدر سريح221851301021 20  0.00

89 راسب 0غ60ستصفر7052علء جبار حاجم علوي221851301022 21  0.00

89 راسب 600%6450505017علء ساجت فليح فجل221851301023 22  0.00

82 ناجح 795071506656454علي حسن ساهي فجر221851301024 23  64.86

74 راسب 390أربع62525327علي رشيد كويف ناهض221851301026 24  0.00

85 راسب 7624616250650علي رياض صاحب عباس221851301027 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 النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغغغغ50علي سعدون حمادي حوجي221851301028 26  0.00

75 راسب 0غغغغغ56علي عبد الرحمن عبد المير كاظم221851301030 27  0.00

81 راسب 5353583523500عمار فاضل حسون خير ا221851301031 28  0.00

90 راسب 5051555027400محمد رياض شنجار عكل221851301035 29  0.00

74 راسب 720عشر52618156محمد محسن سفيح مخيلف221851301037 30  0.00

94 راسب 6026655252660محمد موسى محمود علي221851301038 31  0.00

72 راسب 370%7123542912مسلم حسن عبد كايم221851301039 32  0.00

70 راسب 5050413222360ابرار تحسين عزيز عبد الحسين221852301001 33  0.00

88 راسب 6224503650500زهراء صافي جاسم مشرف221852301003 34  0.00

65 ناجح 745067505054410زهراء عناد رضيوي عبد221852301004 35  58.57

92 راسب 695536320%5613غفران حسن جاسم عبد221852301005 36  0.00

97 ناجح 837159667172519نرجس حبيب حمادي خليف221852301006 37  74.14

76 راسب 210%5736502513نور اركان مدين مزبان221852301007 38  0.00

المشاركون
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


