
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

2017/2016

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

82 معيد 5850603041600احمد ابراهيم قاسم مطير221751301001 1  0.00

87 معيد 82790صفر695492احمد بدر مسوسي فنغش221751301002 2  0.00

89 معيد 0صفرممصفر5563احمد جبار شبوط كاظم221751301003 3  0.00

78 معيد 5040503632330احمد سجاد حميد سلمان221751301004 4  0.00

79 معيد 5151525022270احمد سعد رويح حسون221751301005 5  0.00

56 ناجح 646062505175418احمد صباح نايف خفيف221751301006 6  59.71

90 معيد 5550664154540احمد لفته مدلول علي221751301007 7  0.00

58 معيد 35750%38636412احمد مقدام حسن عباس221751301008 8  0.00

81 معيد 50700صفر506275اسامه ماجد عسل م221751301009 9  0.00

86 معيد 5154623650650اكرم عثمان كاظم هاشم221751301010 10  0.00

68 معيد 5252544150500امجد عبار فرحان دنيف221751301011 11  0.00

م معيد 0صفر617341ممبهاء غازي ساجت مهاوش221751301012 12  0.00

م معيد 0ممممممحاتم كريم جبر حسن221751301014 13  0.00

72 ناجح 515274546872443حسن سعيد ناهي مهدي221751301015 14  63.29

88 معيد 5036553252410حسن صالح عوده مهذول221751301016 15  0.00

73 معيد 41230صفر5050صفرحسن عدنان صباح حسن221751301017 16  0.00

79 معيد 560م55505127حسين نعمان ذياب عوده221751301018 17  0.00

67 معيد 34400م505050حيدر علي سفاح لهيب221751301020 18  0.00

76 معيد 6160573650500خالد صالح زاير بطي221751301021 19  0.00

68 معيد 0صفر5050546467رسول صادق خلف علي221751301022 20  0.00

78 معيد 5250502734210زيد سعد عبد العزيز طراد221751301023 21  0.00

80 معيد 5433633238500زين العابدين علي سلمان مسير221751301024 22  0.00

81 معيد 5766604136560سجاد جبر عداي ثجيل221751301025 23  0.00

77 معيد 5050386060800سجاد عوده عبد كايم221751301026 24  0.00

صفر معيد 54800صفر377621سعد سلمان عبد الرزاق مزعل221751301027 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الول الدور

المعدل
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صفر معيد 687132710م21سلم حميد بلسم غدير221751301028 26  0.00

50 معيد 310صفرواحد348026صلح صياح عبادي بلهود221751301029 27  0.00

87 معيد 840مصفرم90مضياء حسين عطيه عبيد221751301030 28  0.00

73 معيد 22200%40622417عباس صلح صبيح فزع221751301031 29  0.00

71 ناجح 505950505474408عبد الرحمن عواد بشيت باني221751301032 30  58.29

80 معيد 730ثلثصفر505453علء جبار حاجم علوي221751301033 31  0.00

77 معيد 5050633240360علء ساجت فليح فجل221751301034 32  0.00

م معيد 0ممممممعلي ابراهيم عبيد صياح221751301035 33  0.00

78 معيد 5050505030290علي حسين شاكر كاظم221751301036 34  0.00

79 معيد 0صفر7389817977علي حميد كاظم عبد الحسين221751301037 35  0.00

85 معيد 8068860م87صفرعلي خليل عبد الزهره هميم221751301038 36  0.00

85 ناجح 507274556556457علي فائق بردان بشير221751301039 37  65.29

84 معيد 24410مم6450علي مطرود داود سلمان221751301040 38  0.00

80 معيد 505750630صفر52علي ناصر محسن مطشر221751301041 39  0.00

76 معيد 5957523850500عمار فاضل حسون خير ا221751301042 40  0.00

55 معيد 0مصفرم51م50كرار اركان طراد خلف221751301043 41  0.00

89 معيد 5658585053390كرار جواد كاظم نذير221751301044 42  0.00

59 معيد 5038422656240كرار ماجد عليوي عبيد221751301045 43  0.00

77 ناجح 529480668073522م احمد حسن نعيمه221751301046 44  74.57

85 معيد 850صفر57509730م حامد عبد الجبار ورش221751301047 45  0.00

صفر معيد 0مصفرم504055م رياض شنجار عكل221751301049 46  0.00

85 ناجح 616963735852461م صبري بدر شمخي221751301050 47  65.86

78 ناجح 767754748476519م علي خضر عباس221751301051 48  74.14

87 ناجح 686150525950427م قاسم عذاب هدام221751301052 49  61.00

75 معيد 663427330%5012م موسى محمود علي221751301053 50  0.00
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83 معيد 21540%51395915مراد عبد النبي حمود منشد221751301054 51  0.00

87 ناجح 566762505965446مرتضى مجيد عيلن سمير221751301055 52  63.71

65 معيد 0م%502717مصفرمسلم حسن عبد كايم221751301056 53  0.00

80 معيد 5262662827420مهند رياض كامل عبد الحسن221751301057 54  0.00

32 معيد 5881678681670هاشم ياس خضير عبد221751301058 55  0.00

78 معيد 0%505050243014ياسر عمار م كاظم221751301059 56  0.00

80 ناجح 535182818388518اديان مهدي معارج سلطان221752301002 57  74.00

73 ناجح 545070507973449افراح محسن حمد حبيب221752301003 58  64.14

80 معيد 5550693263690اقبال خميس مفتول ياقوت221752301004 59  0.00

78 معيد 6250593360690رغد عبد الواحد شيال شاوي221752301005 60  0.00

67 معيد 570خمسصفر644357زمن عناد رضيوي عبد221752301006 61  0.00

86 معيد 510اثنتانصفر3968صفرزهراء عادل بدر مجهول221752301007 62  0.00

86 معيد 0صفر57ممصفر57مروه ثائر هاشم م221752301009 63  0.00

80 معيد 5453533053630نبأ كاظم سفاح علوان221752301010 64  0.00

صفر معيد 22420%14صفر5039نور اركان مدين مزبان221752301011 65  0.00
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