
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

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

59 راسب 530غغ505961حسين مهند عوده جاسم221751001040 1  0.00

غ راسب 0غغغ5157غاحمد ابراهيم فليح صالح221851001002 2  0.00

غ راسب 0غ71585355غاحمد جاسم جوين كاطع221851001004 3  0.00

87 ناجح 595081516677471احمد رحيم كاظم سالم221851001005 4  67.29

83 راسب 5450675039550احمد مسعد رمضان مجحم221851001009 5  0.00

88 ناجح 9084851008082609اركان حسين ماشي جاسم221851001010 6  87.00

84 راسب 5088712825290اشرف توفيق عبد الجبار قدوري221851001012 7  0.00

86 ناجح 516064505053414اوس حيدر جبر شلكه221851001014 8  59.14

95 راسب 0صفر5650906861بشير حيدر عبد المحسن محمد221851001015 9  0.00

85 راسب 0غ6870815665حسن حربي لفته هبر221851001017 10  0.00

90 راسب 5067522522500حسين سالم ساير جرك221851001021 11  0.00

81 راسب 6441696850500حسين شاكر عويد راضي221851001023 12  0.00

97 راسب 0غغ75748485حسين علي عبد الزهره نعيم221851001024 13  0.00

88 راسب 790غغ607868حسين ليث عبد الرضا بدهان221851001026 14  0.00

91 ناجح 718185616054503حسين محسن ذياب ايدام221851001027 15  71.86

86 ناجح 635062535052416حيدر مجتبى محمد جارا221851001031 16  59.43

85 ناجح 665053637063450حيدر محمد رزاق عبد الرضا221851001032 17  64.29

75 راسب 5123616034500رسول مجتبى محمد جار ا221851001034 18  0.00

89 راسب 0%14%7084685013زيد سلم صلح كامل221851001036 19  0.00

76 راسب 6083776937690زيد ماجد عبد اللطيف عبد الرزاق221851001037 20  0.00

86 راسب 230ست50506425سجاد حسن رزاق فياض221851001039 21  0.00

92 راسب 507582290غ76سجاد عبد ا ابراهيم احمد221851001040 22  0.00

95 ناجح 766995979395620سجاد كاظم علي عبد النبي221851001042 23  88.57

91 ناجح 8263861007087579سجاد ناصر شويل خلف221851001043 24  82.71

82 راسب 6331755050510عباس ستار سرحان مطر221851001045 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2018/2017
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

95 ناجح 668474816773540عبد ا حسين جبار عبد221851001046 26  77.14

100 ناجح 90949499100100677عبد ا محمد طالب موحان221851001047 27  96.71

81 ناجح 657879766258499عصام الدين عبيد خلوي طرخان221851001048 28  71.29

83 راسب 680غغغ69غعلي جليل صابر هاشم221851001052 29  0.00

93 راسب 5660773950570علي حسين نعيم جاسم221851001053 30  0.00

90 راسب 6837595964760علي حيدر حمد جبر221851001054 31  0.00

84 ناجح 597367665151451علي صالح كامل عبد221851001055 32  64.43

95 ناجح 705086967591563علي طارق نايم حنين221851001056 33  80.43

85 ناجح 707893755666523علي عادل صبر سالم221851001057 34  74.71

93 راسب 73690غ72غ70علي علء عبد الحسين موسى221851001059 35  0.00

82 راسب 50590صفر547487علي وجدي فرج موسى221851001060 36  0.00

93 ناجح 715091898573552فارس كاظم علي عبد النبي221851001062 37  78.86

88 راسب 6251683650510فضل هيثم كريم منادي221851001063 38  0.00

85 راسب 0غ6351645057فيض علي يونس عبد الحسن221851001064 39  0.00

94 راسب 0غ775250غ68كاظم جواد ناصر عبد221851001065 40  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار باقر هادي عبد علي221851001066 41  0.00

91 راسب 5735595850500كرار علي يوسف علي221851001069 42  0.00

93 راسب 74660غ7152غكرار فيصل عبد العالي عبد221851001070 43  0.00

90 ناجح 836081877880559مجتبى عادل ناصر علي221851001072 44  79.86

95 ناجح 917996759680612محسن عبد الشهيد رمضان مجحم221851001073 45  87.43

97 ناجح 819087928191619محمد جميل كامل حميد221851001074 46  88.43

98 ناجح 8497921009494659محمد هاتف حمادي جاسم221851001082 47  94.14

83 راسب 0غغغ58غ60محمد يعقوب عطيه تركي221851001083 48  0.00

77 راسب 5036612822360محمود علي خيون عبد العزيز221851001084 49  0.00

92 ناجح 667870805850494مصطفى علي شمخي جبر221851001088 50  70.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :3
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اعدادية الناصرية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

001رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 520غغ6871غمصطفى علي طاهر فعيل221851001089 51  0.00

غ راسب 0غغغ6191غناصر ضيف ا فرحان عبد النبي221851001091 52  0.00

92 ناجح 928394959392641نعمه كامل نعيمه طلل221851001093 53  91.57

81 راسب 5552635038500هشام علي بادي مزيعل221851001096 54  0.00

93 راسب 0غغغغ5257وضاح عمر جاسم محمد221851001097 55  0.00
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