
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

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 راسب 525050500غ62تبارك ياسر حمزه والي221612301001 1  0.00

50 راسب 29240تسعصفر%18%19احمد ساجت عجد مطر221741301001 2  0.00

81 راسب 5052286250500احمد عباس خلف عبد221741301002 3  0.00

85 راسب 5060500%535212امجد قاسم لعيبي مشخول221741301004 4  0.00

73 راسب 5050315060600جاسم م علي مغير221741301005 5  0.00

81 راسب 0غ5134365950حسين كامل انغيمش سلمان221741301006 6  0.00

78 ناجح 855253586289477حيدر غالب شاكر بحيت221741301007 7  68.14

93 ناجح 798370906776558حيدر ماجد ترمن فرحان221741301008 8  79.71

86 راسب 5054503157400سامر عبد الرضا فرج مجيبل221741301010 9  0.00

76 ناجح 587150685073446سلم خميس جمعه مجلي221741301011 10  63.71

74 راسب 0غغغغغ50سيف عظيم ازعون ليلو221741301013 11  0.00

93 ناجح 726868585262473عباس مطر زعيزع عيدان221741301014 12  67.57

88 ناجح 555266645870453عبد ا ناظم عبد ا مطلك221741301017 13  64.71

94 ناجح 9498911009995671علء غانم نعمه كاظم221741301019 14  95.86

90 ناجح 689293996886596علي صباح جبر عذافه221741301020 15  85.14

78 راسب 0غ5253غ6850علي عبد الحسين علي عليوي221741301021 16  0.00

95 ناجح 807383959697619علي عماد ثجيل عويز221741301022 17  88.43

95 ناجح 837980999785618علي كاظم ثجيل ساجت221741301023 18  88.29

84 ناجح 686150536367446عمار ياسر حسين حسن221741301026 19  63.71

غ راسب 0غغ79غ84غفهد فكري يونس ادهام221741301027 20  0.00

89 راسب 0غغغ50غغم غالب حميد جوحي221741301030 21  0.00

90 راسب 50560%57592919م هادي مرار حسين221741301031 22  0.00

84 راسب 50940صفر628473منتظر بدر كامل عيدان221741301033 23  0.00

91 ناجح 698866789083565مهدي راضي نعيش بريج221741301034 24  80.71

92 ناجح 697770686191528مهدي عبود عبد الحسن تويشي221741301035 25  75.43

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 :2
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

80 راسب 5074542658600هادي زعيم هادي مرعيد221741301036 26  0.00

94 ناجح 565050925075467مسلم صادق كريم محسن221741301037 27  66.71

91 راسب 0صفرصفر87صفر9496ازهار لطيف شهاب حسن221742301001 28  0.00

94 ناجح 868967748570565امال سلمان يوسف عليوي221742301002 29  80.71

83 راسب 5155614150560بنين عبد المنعم عبد الحسن زغير221742301003 30  0.00

78 راسب 5660503850640رحاب جليل ذياب علي221742301004 31  0.00

83 راسب 6376653950650رسل كاظم ساجت شمخي221742301005 32  0.00

88 ناجح 515150635050403ريام خالد زغير خضير221742301006 33  57.57

90 ناجح 625671506158448ريهام اسماعيل حمادي يعقوب221742301007 34  64.00

80 راسب 360صفر74656027زينب جليل عبد هلول221742301008 35  0.00

87 راسب 50500أربع%728016زينب ربيع ابراهيم باقر221742301009 36  0.00

85 راسب 6059573050560زينب علي خشين لبيد221742301010 37  0.00

76 راسب 7059653140730سرى اركان مدين مزبان221742301011 38  0.00

97 ناجح 969983898997650سميه عنيد كميكم شكبان221742301012 39  92.86

غ راسب 0غغغغغغسيرين مطر لفي جرذم221742301013 40  0.00

85 راسب 51700%14صفر5050شجن عمار صالح مكطوف221742301014 41  0.00

79 راسب 61650ثمان505032صبا شبيب علي عبيد221742301015 42  0.00

88 راسب 8672572760560فاطمه جاسب عويز كعيد221742301017 43  0.00

50 راسب 0غغاثنتان5724عشرفاطمه مطير شيال حمادي221742301018 44  0.00

94 راسب 0غغغ778654مريم رزاق كريم محسن221742301020 45  0.00

80 راسب 50500%52393716منال دايخ ذياب شمران221742301021 46  0.00

95 ناجح 8292979893100657ناديه مجيد حميد جريد221742301022 47  93.86

88 ناجح 508181806683529نور مازن حمدي نعمه221742301024 48  75.57

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

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

48 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

29 19 % 39.58

 100.00
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 81.25 52.00 26.09 77.78 73.33 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


