
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

90 معيد 525050500م62تبارك ياسر حمزه والي221612301001 1  0.00

50 معيد 2024320خمس3336احمد ساجت عجد مطر221741301001 2  0.00

81 معيد 0صفر5052236250احمد عباس خلف عبد221741301002 3  0.00

55 ناجح 715056627888460احمد محسن ستار زغير221741301003 4  65.71

85 معيد 5060500صفر5326امجد قاسم لعيبي مشخول221741301004 5  0.00

73 معيد 0صفر5050355060جاسم م علي مغير221741301005 6  0.00

81 معيد 0م5950م5135حسين كامل انغيمش سلمان221741301006 7  0.00

78 معيد 52535862890صفرحيدر غالب شاكر بحيت221741301007 8  0.00

م معيد 760م90صفرمصفرحيدر ماجد ترمن فرحان221741301008 9  0.00

93 ناجح 727063607871507ساجد مطر عطيوي شكر221741301009 10  72.43

86 معيد 0م3736صفر5054سامر عبد الرضا فرج مجيبل221741301010 11  0.00

76 معيد 730صفر58715068سلم خميس جمعه مجلي221741301011 12  0.00

93 ناجح 656350755683485سيف جبار طاهر حولي221741301012 13  69.29

74 معيد 3034310عشر5038سيف عظيم ازعون ليلو221741301013 14  0.00

93 معيد 620صفر72686858عباس مطر زعيزع عيدان221741301014 15  0.00

73 ناجح 667364778272507عبد الرحمن حمود نعمه عبد علي221741301015 16  72.43

88 معيد 6458700صفر5552عبد ا ناظم عبد ا مطلك221741301017 17  0.00

91 ناجح 696379838382550عقيل مهدي ولي علي221741301018 18  78.57

94 معيد 10099950ممصفرعلء غانم نعمه كاظم221741301019 19  0.00

90 معيد 860م9399م68علي صباح جبر عذافه221741301020 20  0.00

78 معيد 200م52م29عشرعلي عبد الحسين علي عليوي221741301021 21  0.00

95 معيد 0م9596م8073علي عماد ثجيل عويز221741301022 22  0.00

95 معيد 809997850م83علي كاظم ثجيل ساجت221741301023 23  0.00

94 ناجح 747678787583558علي مطشر فالح بشير221741301025 24  79.71

84 معيد 6832505363670عمار ياسر حسين حسن221741301026 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية النتصار المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

صفر معيد 0مم79م84مفهد فكري يونس ادهام221741301027 26  0.00

81 ناجح 545650578251431م حسين دشر حمود221741301028 27  61.57

50 ناجح 645254576585427م خالد عبد هرد221741301029 28  61.00

89 معيد 0ممم50ممم غالب حميد جوحي221741301030 29  0.00

90 معيد 5759362135560م هادي مرار حسين221741301031 30  0.00

89 ناجح 625057595983459مرتضى هاني م مرزوك221741301032 31  65.57

84 معيد 50940م73م62منتظر بدر كامل عيدان221741301033 32  0.00

91 معيد 0صفر90صفر698866مهدي راضي نعيش بريج221741301034 33  0.00

92 معيد 0%6116أربع7770ممهدي عبود عبد الحسن تويشي221741301035 34  0.00

80 معيد 5074543858600هادي زعيم هادي مرعيد221741301036 35  0.00

94 معيد 750صفر%56505011مسلم صادق كريم محسن221741301037 36  0.00

91 معيد 0مصفر87صفر96صفرازهار لطيف شهاب حسن221742301001 37  0.00

94 معيد 7485700م89صفرامال سلمان يوسف عليوي221742301002 38  0.00

83 معيد 0مصفرصفرخمس5155بنين عبد المنعم عبد الحسن زغير221742301003 39  0.00

78 معيد 3833640عشر5660رحاب جليل ذياب علي221742301004 40  0.00

83 معيد 6376654050650رسل كاظم ساجت شمخي221742301005 41  0.00

88 معيد 50500صفر515150ريام خالد زغير خضير221742301006 42  0.00

90 معيد 0صفر6256712361ريهام اسماعيل حمادي يعقوب221742301007 43  0.00

80 معيد 290صفرصفر746560زينب جليل عبد هلول221742301008 44  0.00

87 معيد 340م22م7280زينب ربيع ابراهيم باقر221742301009 45  0.00

85 معيد 6027372932560زينب علي خشين لبيد221742301010 46  0.00

76 معيد 730صفرمصفرصفر70سرى اركان مدين مزبان221742301011 47  0.00

97 معيد 0صفرصفرصفرصفرصفر96سميه عنيد كميكم شكبان221742301012 48  0.00

م معيد 0ممممممسيرين مطر لفي جرذم221742301013 49  0.00

85 معيد 51700صفرصفر5050شجن عمار صالح مكطوف221742301014 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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الحيائي

79 معيد 5022213661650صبا شبيب علي عبيد221742301015 51  0.00

84 ناجح 837073506470494غفران شلكه حسين عبد221742301016 52  70.57

88 معيد 60560صفر867257فاطمه جاسب عويز كعيد221742301017 53  0.00

صفر معيد 0صفرصفرخمسصفر%17صفرفاطمه مطير شيال حمادي221742301018 54  0.00

89 ناجح 848689718388590لقاء حامد ذرب كبر221742301019 55  84.29

94 معيد 0مصفرمم7786مريم رزاق كريم محسن221742301020 56  0.00

80 معيد 2150500صفر5237منال دايخ ذياب شمران221742301021 57  0.00

95 معيد 0صفر8292979893ناديه مجيد حميد جريد221742301022 58  0.00

92 ناجح 676668618873515نوال حسن خلف تويله221742301023 59  73.57

88 معيد 8041250%508117نور مازن حمدي نعمه221742301024 60  0.00
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


