
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

2018/2017

المدرســــــــة :

301رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

84 معيد 5668703654500ابراهيم شاكر كميكم شكبان221841301001 1  0.00

م معيد 0صفر26صفرم24%14جاسم محمد مالح سلمان221841301003 2  0.00

73 معيد 0م41م22م60جلل جبار ابراهيم خليف221841301004 3  0.00

90 معيد 77660صفرمم56حسن وادي جهاد عطيه221841301005 4  0.00

92 ناجح 645375616354462حسين اسماعيل خليف زايد221841301006 5  66.00

77 معيد 50380صفر29صفر59حسين تركي شعلن عتوي221841301007 6  0.00

م معيد 0ممصفرصفرممحسين جعفر صباح جنام221841301008 7  0.00

93 ناجح 777876525463493حسين سمير سالم نصيف221841301009 8  70.43

84 معيد 0م38م54م65حسين علي كامل دلل221841301010 9  0.00

79 معيد 34260%57723413حسين علي نعمه عبد علي221841301011 10  0.00

50 معيد 0مواحد37تسع3050خالد هيثم حسين حسن221841301012 11  0.00

87 معيد 60590صفرم7156زين العابدين كاظم طعمه حسين221841301013 12  0.00

92 معيد 61610صفر757968سيف لطيف كوتي عليج221841301014 13  0.00

96 معيد 560صفر73م7595عباس مالك ثجيل غالي221841301015 14  0.00

93 معيد 0صفرصفرصفر778173عباس محسن طعين غياض221841301016 15  0.00

91 معيد 0صفر3875صفر6472علء غالب عبد موسى221841301017 16  0.00

63 معيد 36260صفر545133علء فرحان خضير رعيد221841301018 17  0.00

90 ناجح 766568506357469علي سلمان حلو حسين221841301019 18  67.00

م معيد 10096990صفر9190علي سلمان عكله راشد221841301020 19  0.00

89 معيد 0%222617مم67علي عبد المحسن فارس هادي221841301021 20  0.00

85 ناجح 809076918984595فارس طاهر كطب فنطيل221841301022 21  85.00

87 معيد 320م3133م55كرار حمد خليف عوده221841301023 22  0.00

76 معيد 330%16صفر383629مجتبى عبد الحميد فارس هادي221841301024 23  0.00

80 معيد 200ممم5482محمد احمد خير ا عبد العزيز221841301025 24  0.00

96 ناجح 687864506950475محمد اسماعيل خليف زايد221841301026 25  67.86

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

الحيائي

92 معيد 640صفرصفر758158محمد شناوه جاسم غاطي221841301027 26  0.00

94 معيد 0صفرصفرصفر759877محمد علي حسين سلمان221841301028 27  0.00

94 معيد 0ممصفر826790محمد غالب حميد جوحي221841301029 28  0.00

74 معيد 0%2418%16%525012محمود كاظم لفته حسين221841301030 29  0.00

86 معيد 0صفر68صفر595868مرتضى ثامر عجيل خضر221841301031 30  0.00

92 ناجح 817972808290576مرتضى رزاق حمدان تايه221841301032 31  82.29

م معيد 0مممممممرتضى عبد الحميد فارس هادي221841301033 32  0.00

98 معيد 8882890م9182ناصر كريم خضير عبد221841301034 33  0.00

95 ناجح 788077788788583وائل سعد جفات خليفه221841301035 34  83.29

82 معيد 54510صفرم6470وليد مهدي حسن نعيمه221841301036 35  0.00

99 ناجح 889886879588641جمال عماد رضيوي عبد كايم221841301037 36  91.57

صفر معيد 0صفر941001008599عباس خيري ديكان جدوع221841301038 37  0.00

91 ناجح 605078648366492عبد ا غالب حميد جوحي221841301039 38  70.29

95 معيد 86100882187890محمد عبد ا حبش عاصي221841301040 39  0.00

100 ناجح 969610010099100691مصطفى ساجت رسن كيطان221841301041 40  98.71

95 معيد 0صفر9995م100صفرأمنه عبد الحسن خلوهن ناصر221842301001 41  0.00

96 معيد 390صفرصفر587957ابرار حسين حميد جريد221842301002 42  0.00

صفر معيد 0مصفرصفرم97صفرازهار لطيف شهاب حسن221842301003 43  0.00

98 معيد 0صفر100100صفر8897الء جابر ثجيل إسحاله221842301004 44  0.00

95 معيد 59650صفر625960الء هاشم كامل عاجل221842301005 45  0.00

97 معيد 0صفرصفرصفر79صفر77بنين طعمه شجر صحن221842301006 46  0.00

96 معيد 0م30ممصفرصفرزينب ربيع ابراهيم باقر221842301007 47  0.00

م معيد 0مممم5256سيرين مطر لفي جردم221842301008 48  0.00

92 معيد 0صفر3050صفر5260شجن عمار صالح مكطوف221842301009 49  0.00

73 معيد 0م26صفر27م50كوثر عناد حميد جريد221842301010 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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93 معيد 850صفر9198م94نبأ وليد خلف تقي221842301011 51  0.00

82 معيد 340صفرصفر645050ندى أصلح عبد الصاحب مهدي221842301012 52  0.00

90 معيد 850صفرصفر919499نهاد كريم ثجيل جاسم221842301013 53  0.00

88 معيد 0صفر7467636267نوران اسماعيل عكار رسن221842301014 54  0.00

89 معيد 6662625054310هدى خير ا كريم مجيبل221842301016 55  0.00

76 معيد 5850670صفر5054ولء هاشم كامل عاجل221842301017 56  0.00

97 ناجح 728780817967563اثار مصطفى جاسم عبد الحسين221842301018 57  80.43

99 ناجح 95989610098100686اسراء كامل سلمان حمود221842301019 58  98.00

97 ناجح 96100989910095685اماني مهوس شاني جليف221842301020 59  97.86

98 ناجح 89989810099100682بتول حسن فلح مهدي221842301021 60  97.43

99 ناجح 9210095100100100686بتول فرحان خضير صالح221842301022 61  98.00

97 ناجح 89989610010099679زهراء داود سلمان محمد221842301023 62  97.00

95 معيد 75710صفر787982زهراء ذياب دشر راشد221842301024 63  0.00

97 ناجح 859996919598661زهراء رويس مطرود لعيبي221842301025 64  94.43

97 معيد 0صفر941009910095سجا ناصر حسين عويد221842301026 65  0.00

89 معيد 0صفر78صفر658281كريمه جابر عبد كايم221842301027 66  0.00

99 معيد 0صفر84989610098مريم عباس فاضل علي221842301028 67  0.00

85 معيد 7474620صفر6184مها عواد صكر صفوك221842301029 68  0.00

المشاركون

68 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 51 17 % 25.00

 96.83

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

63 

61 
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66 

60 

59  5562 62 58 0 

54 39 30 41 33 0 

 91.53 70.91 48.39 66.13 56.90 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


