
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

67 راسب 515857500غ53حسين ماجد شعلن بوشي221521301013 1  0.00

73 راسب 5850575058290ازهر رشيد محيل فجر221721301001 2  0.00

61 راسب 3457883454230حسن عبد العالي عبد ا خليفه221721301005 3  0.00

50 راسب 0غغغ%395014حسين هاشم شريف ساري221721301007 4  0.00

66 ناجح 505364615070414سامر عدنان علي خلف221721301009 5  59.14

69 راسب 5024683950290علي ابراهيم جميل سايب221721301012 6  0.00

72 ناجح 505072645050408علي جمعه غلم سفاح221721301015 7  58.29

70 راسب 0غ303050%5015علي رشيد مجيد عبد ا221721301017 8  0.00

75 ناجح 625084506950440علي م لفته عوده221721301020 9  62.86

77 ناجح 505054685350402غالب عادل سريح هندي221721301021 10  57.43

58 ناجح 508159505053401كرار عجلن لزم صياح221721301022 11  57.29

74 ناجح 506862705753434كرار م يوسف كريم221721301023 12  62.00

64 راسب 0غ31672250%17م قيصر م طعيمه221721301025 13  0.00

84 راسب 5020695050500م محسن م حبوش221721301027 14  0.00

65 ناجح 535168505050387م نجم كيطان سعدون221721301029 15  55.29

غ راسب 0غغغ50غغمرتضى زامل شريف عكال221721301030 16  0.00

61 راسب 0غغغغ%3612مسلم حميد مانع خضير221721301031 17  0.00

50 ناجح 535691555381439مصطفى مهنه كريم ناهض221721301032 18  62.71

72 راسب 31500%62507019هيثم علي لهمود صحن221721301033 19  0.00

65 ناجح 505087535053408علي كريم عزيز مركز221721301034 20  58.29
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


