
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 المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

72 راسب 500%5029542418احمد خالد طعمه فيصل221851300001 1  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشاحمد رياض عبد القادر صيهود221851300003 2  0.00

86 راسب 0غغغغغ63احمد طالب خير ا فنيدي221851300004 3  0.00

86 راسب 340%5850503516احمد عبد الرحيم عبد النبي غالب221851300005 4  0.00

86 راسب 6164563027420احمد عبد النبي نعيس عامر221851300006 5  0.00

84 راسب 6220505059620احمد علي جواد كاظم221851300008 6  0.00

غ راسب 0غغغغ63غاحمد عيد غالي شلش221851300009 7  0.00

77 راسب 5557515056360احمد فهد شاوي عطيوي221851300010 8  0.00

83 راسب 0غغغغ5050احمد محسن غضبان سريح221851300011 9  0.00

76 راسب 0%13%5260312618احمد محمد حبيب صالح221851300012 10  0.00

70 راسب 250%3955542118احمد محمد شريف اسد221851300013 11  0.00

56 راسب 0غغغغغغاحمد محمد عاشور جلود221851300014 12  0.00

87 راسب 5650573850550احمد ناظم نعيم راشد221851300016 13  0.00

غ راسب 0غغغغغ72احمد نصار نعيم منصور221851300017 14  0.00

73 راسب 330%12%35503718ارشد حميد ستار جابر221851300020 15  0.00

75 راسب 230خمسعشر383424اسامه عباس توله شاهين221851300021 16  0.00

91 ناجح 717953636060477اسامه محمد عبد الزهره رشيد221851300022 17  68.14

50 راسب 0%19غ%16عشرغغاكرم كامل ثجيل شاتول221851300024 18  0.00

76 راسب 0%18%15%2419%5017اكرم وليد وحيد سلمان221851300025 19  0.00

80 راسب 500%5072503018المنتظر احمد كاظم خويط221851300026 20  0.00

73 راسب 3052593528340انور محمد عبد الله هادي221851300027 21  0.00

92 راسب 5262603350320ايمن رحيم عوده محسن221851300029 22  0.00

79 راسب 6536606750500باقر صاحب جعفر زبيد221851300030 23  0.00

95 ناجح 699384705073534بركات دوخي عجيمي حسن221851300031 24  76.29

86 راسب 500غ%57555112بشير رشاد كاظم عاجل221851300032 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 المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

68 راسب 5041375050290تحسين علي مهيدي مناوي221851300033 26  0.00

75 راسب 5071573330210تقي ثامر عباس طاهر221851300034 27  0.00

83 راسب 3195335736320جعفر علي طاهر مطرود221851300035 28  0.00

83 ناجح 647668505050441جعفر علي وحيد مطير221851300036 29  63.00

70 راسب 5067605734520جعفر مناضل كاظم هزاع221851300037 30  0.00

70 راسب 0غغغ526352جعفر موسى شبوط عوج221851300038 31  0.00

73 راسب 0غ51غغ53غحسام الدين هيثم محسن عليوي221851300039 32  0.00

77 راسب 5050505031390حسام عبد الكاظم علي عويش221851300040 33  0.00

79 راسب 0%18%5870563218حسن احمد حبيب حسن221851300041 34  0.00

77 راسب 24260%50255212حسن حيدر حسن جاسم221851300042 35  0.00

95 ناجح 696575516562482حسن حيدر عبد ا نايف221851300043 36  68.86

83 راسب 500ثلثأربع536767حسن رحيم نعيمه حسن221851300044 37  0.00

74 راسب 0غغغغ5857حسن علي ذياب طارش221851300045 38  0.00

80 ناجح 717266605271472حسين اسعد خالد حسن221851300046 39  67.43

غ راسب 0غغغغغغحسين حسن جليل عداي221851300047 40  0.00

94 راسب 5067573934500حسين رائد كاظم عنيد221851300048 41  0.00

78 راسب 5065626240380حسين راضي عرار دويح221851300049 42  0.00

90 راسب 6775595027610حسين راضي ورش شايع221851300050 43  0.00

70 راسب 0%18تسع%17%505013حسين عباس ضيدان فهد221851300052 44  0.00

87 ناجح 728786796584560حسين علء ابراهيم محمد221851300053 45  80.00

87 راسب 5560645335700حسين علي حسين عبود221851300054 46  0.00

68 راسب 0غغغغ53غحسين علي شهيب عياده221851300056 47  0.00

75 راسب 6850635028600حسين قاسم زوير عوده221851300057 48  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين لفته رزاق فياض221851300059 49  0.00

89 راسب 6854693250530حسين ماجد حسن منصور221851300060 50  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
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

70 راسب 0غغغغغغحسين محمد علي عبد الحسين موسى221851300061 51  0.00

68 راسب 0غغغغغ51حسين مراد كاظم محمد221851300062 52  0.00

84 راسب 5650365020250حمزه صاحب محيسن خليف221851300063 53  0.00

87 ناجح 505352565350401حمود ماجد رهيف عاتي221851300064 54  57.29

83 راسب 330%5550652616حيدر جابر غياض غالي221851300065 55  0.00

85 راسب 0غغغ515050حيدر خلف فرحان سوير221851300066 56  0.00

79 راسب 0غغغغ54غحيدر داخل كشاش حسن221851300067 57  0.00

60 راسب 5754563331420حيدر عبد امعيدي عطيه221851300068 58  0.00

85 راسب 0غغغغغ60حيدر محسن غضبان سريح221851300069 59  0.00

86 راسب 230ثمان50505030خالد رائد منشد جبار221851300071 60  0.00

93 ناجح 526552525058422خالد عاصي مشرف حمود221851300072 61  60.29

75 راسب 5357565838500دليل ثجيل موسى رشيد221851300073 62  0.00

68 راسب 5353373425250رائد حسين رحيم عبد221851300074 63  0.00

84 راسب 6731642329530زين العابدين مكي جاسم رويهي221851300075 64  0.00

71 راسب 24390%50545512زين العابدين نصير نعمه جعفر221851300076 65  0.00

68 راسب 0غغغغغغسالم طالب هلل عواد221851300077 66  0.00

82 راسب 0غغغ374128سامي علي عمر محمد221851300078 67  0.00

91 راسب 5035333522400سجاد جميل رهيوط محمد221851300079 68  0.00

79 راسب 0غغغغ5050سجاد حسن عباس نعيس221851300080 69  0.00

82 راسب 5250653950310سجاد حكيم جميل عبد الكريم221851300081 70  0.00

90 راسب 6250506523520سجاد خليل سلمان فليح221851300082 71  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشسجاد رياض هادي هداد221851300083 72  0.00

76 راسب 0غخمسغغ3733سجاد شهيد راضي مهدي221851300084 73  0.00

83 راسب 50500غ735050سجاد صاحب جعفر زبيد221851300085 74  0.00

79 راسب 5250502731320سجاد صبار عباس شليبي221851300086 75  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
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رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

94 ناجح 708558505360470سجاد علي محسن نمنوم221851300088 76  67.14

82 راسب 5026505869640سمير سلم محمد حسين عبد المير221851300089 77  0.00

76 راسب 390أربع50515450سيف عباس رهيف خواف221851300090 78  0.00

92 ناجح 565673655762461سيف عبد المير سلطان شبل221851300091 79  65.86

91 ناجح 676975636861494سيف علي حسب محسن221851300092 80  70.57

87 ناجح 595161535060421صادق رحيم دايخ حسون221851300093 81  60.14

87 راسب 5760555039520صفاء باسم عبد خيون221851300094 82  0.00

75 راسب 260ست50335023صفاء حسين علي غالي221851300095 83  0.00

81 راسب 5050502421500صلح شهيد عطشان حبيب221851300096 84  0.00

86 راسب 61540غ593266ضرغام فهد ناصر سلمان221851300097 85  0.00

غ راسب 0غغغغغغضياء حيدر كاظم عبد ا221851300098 86  0.00

87 راسب 0غغغغغ50عباس عبد الحسين رشك فليح221851300101 87  0.00

77 راسب 500%5059553919عباس عبيد صبيح جلب221851300102 88  0.00

85 راسب 6837685050550عبد الباسط حميد عفريت سهر221851300103 89  0.00

75 راسب 5050552032340عبد العزيز مرشد عوده رشيد221851300104 90  0.00

85 راسب 5723505020350عبد ا صالح لفته رفش221851300105 91  0.00

52 راسب 320ثلث26225021عبد ا عماد جميل عبد ا221851300106 92  0.00

77 راسب 5250505139500عبد ا عمران موسى حسن221851300107 93  0.00

73 راسب 310%5651503618عبد ا عوده بشيت محمد221851300108 94  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد المنعم احميد عناد ناهي221851300109 95  0.00

80 راسب 200صفر%65505012علي احمد علي صلل221851300110 96  0.00

92 راسب 500%6250562214علي جواد كاظم محسن221851300111 97  0.00

84 راسب 360%5556642415علي حسن جاسم بجاي221851300112 98  0.00

65 راسب 0غغغغغغعلي حسن حيدب حبش221851300113 99  0.00

85 ناجح 576275826671498علي حسين محمد محسن221851300115 100  71.14

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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رقم الصفحة :5
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

75 راسب 0غغغ50غ51علي سالم صالح جوده221851300117 101  0.00

70 راسب 5640635060500علي صباح حنون حسن221851300118 102  0.00

79 راسب 500%5050503218علي طارق شريف اسماعيل221851300119 103  0.00

85 ناجح 615676735450455علي عبد الرحمن مناحي ناصر221851300120 104  65.00

69 راسب 250%5680582416علي عبد الكريم كمال عباس221851300121 105  0.00

63 راسب 0غغغغ5562علي عبد الكريم مهلهل سرحان221851300122 106  0.00

79 راسب 5633543129410علي عبد المهدي محمد عبيد221851300123 107  0.00

84 راسب 5886705235610علي عجيل ابو الميل مايح221851300124 108  0.00

73 راسب 553922550%5916علي عزيز عبد الحسين شناوه221851300125 109  0.00

63 راسب 5453516221530علي فياض جويد رباط221851300127 110  0.00

74 راسب 5553502223340علي محمد عبد عاكول221851300129 111  0.00

92 راسب 6366543029590علي موسى اشريف مري221851300130 112  0.00

83 راسب 24400غغ6077عماد عبد الحميد كريم طخيخ221851300131 113  0.00

77 راسب 530ست50505220عمار امين علي مليحم221851300132 114  0.00

96 راسب 200ثمان50365220عمار ياسر عبد الصاحب براك221851300133 115  0.00

91 راسب 6475735241500عمر احمد سلمان عون221851300134 116  0.00

غ راسب 0غغغغ5052عمر حسين صالح برهان221851300135 117  0.00

50 راسب 0%18واحد%50503619عمر عبد الرزاق مخور عاصي221851300136 118  0.00

95 راسب 5066742129500عون فاخر شليبه جابر221851300137 119  0.00

غ راسب 0غغغغغ50غزوان حسن محسن راهي221851300138 120  0.00

غ راسب 0غغغغغغغفار علي غانم كاطع221851300139 121  0.00

71 راسب 5921636350510غيث حمد والي صحن221851300140 122  0.00

84 راسب 500غ57566750فاضل ثامر حمدان جبر221851300141 123  0.00

83 ناجح 646368745672480فراج اسعود عدنان فاضل221851300142 124  68.57

89 راسب 5380563133340فضل نجم عبد حمود221851300144 125  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
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

غ راسب 0غغ57غ5358فلح عبد الحسن ماهر حاوي221851300146 126  0.00

68 راسب 0غغغغغغفهد ناجي تموين تعبان221851300147 127  0.00

88 ناجح 677159605050445كاظم حاكم نزال شخير221851300148 128  63.57

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشكتاب عوده عجمي سالم221851300149 129  0.00

70 راسب 360%5650513716كرار جليل محمد كاظم221851300150 130  0.00

68 راسب 0%545060502218كرار جواد كاظم علي221851300151 131  0.00

78 راسب 5054652933500كرار حازم صكبان حسين221851300152 132  0.00

67 راسب 0غغغغ61غكرار حربي حامي جوده221851300153 133  0.00

78 راسب 360%13%50566015كرار حيدر اشعبر اعبيد221851300154 134  0.00

79 راسب 6579742626370كرار حيدر حسن خلف221851300155 135  0.00

83 راسب 6676745031540كرار خضير دينار عبد221851300157 136  0.00

92 راسب 50550غ63غ61كرار خلف مري شلكه221851300158 137  0.00

57 راسب 0غغغغ5067كرار علي نجم عبيد221851300159 138  0.00

78 راسب 390%6356505019كرار عوده خزعل ظاهر221851300160 139  0.00

غ راسب 0غغغغغ56ليث جابر غريب فدعم221851300161 140  0.00

73 راسب 260أربع%50503517ليث حسن جاسب داود221851300162 141  0.00

73 راسب 0غغغ505450ليث حيدر صبار وحيد221851300163 142  0.00

72 راسب 0غغغغغ50ليث عماد حاكم عباس221851300164 143  0.00

70 راسب 6654502929580مثنى عبد الهادي كاظم صالح221851300165 144  0.00

69 راسب 0غغغ50غ52مجتبى ماجد طلل مطلك221851300166 145  0.00

84 راسب 0غصفر54645050محسن جواد مكطوف جلب221851300167 146  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد الباقر باسم سالم شاهر221851300168 147  0.00

88 ناجح 778760735454493محمد جبر منشد حمود221851300169 148  70.43

70 راسب 380%13%4013%5015محمد حسن رزاق حسين جبر221851300170 149  0.00

93 ناجح 555757505953424محمد حيدر نجم عبد ا221851300171 150  60.57
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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 :7
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

86 راسب 5060525035500محمد راشد حنيفش رشيد221851300172 151  0.00

61 راسب 500%5050563116محمد شنيور داخل ناصر221851300173 152  0.00

84 راسب 0غغ68غ82غمحمد عبد ا كريم منشد221851300174 153  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد علي حسب محسن221851300175 154  0.00

73 راسب 0غغغ50غ50محمد علي داخل صالح221851300176 155  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد علي محمود مشكور221851300177 156  0.00

92 ناجح 785663835985516محمد عواد عبد ساجت221851300178 157  73.71

غ راسب 0غغغغ5058محمد عيد غالي شلش221851300179 158  0.00

82 راسب 5342696437500محمد قاسم ثجيل سلمان221851300181 159  0.00

86 راسب 5765553939500محمد ميثم حسين حمود221851300182 160  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمحمد ناظم محمد ضيدان221851300183 161  0.00

80 راسب 360غ%61295714محمد نصار دويان شناوه221851300184 162  0.00

84 راسب 5764555030500محمد هاشم محسن مجور221851300186 163  0.00

76 راسب 0غغغغغغمحمد وحيد رمان كريم221851300187 164  0.00

98 راسب 6833773550540مرتضى داخل جابر حسن221851300189 165  0.00

67 راسب 0غغغغغغمرتضى دنان علي جوده221851300190 166  0.00

71 راسب 500غغ422550مرتضى قادر حسين ساجت221851300191 167  0.00

74 راسب 5050582520700مرتضى محمد جاسم حامي221851300192 168  0.00

70 راسب 260عشر2923%5018مرتضى هادي عبد الساده جرو221851300193 169  0.00

79 راسب 280صفرخمسسبع5055مسلم عامر محمد يوسف221851300195 170  0.00

97 راسب 38560%62845714مصطفى احمد ابراهيم سعدون221851300196 171  0.00

82 راسب 5960595031600مصطفى جليل كاظم هاشم221851300197 172  0.00

82 ناجح 555059505072418مصطفى حميد حميدي جار ا221851300198 173  59.71

76 راسب 0غغغ505050مصطفى صلح جاسم ياسر221851300199 174  0.00

66 راسب 200سبع50505026مصطفى عبد الكاظم عكال معله221851300200 175  0.00
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الفـــــرع :
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :8
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل
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300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

82 راسب 0غغصفر649630منتظر صلح سلمان حسين221851300201 176  0.00

77 راسب 0غغغغغ53منتظر ناظم علوي بداي221851300202 177  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمهند حسن عوض جابر221851300203 178  0.00

91 راسب 350%6958543119مهند محمد خركان كاطع221851300204 179  0.00

67 راسب 500%5324502718موسى علي موسى عبود221851300205 180  0.00

63 راسب 400تسع30203230ميثم خليل ابراهيم علي221851300206 181  0.00

68 راسب 0غغغغغ50نايف عبد ا مايع سلطان221851300207 182  0.00

78 راسب 5069503430580نشوان سلم نجم عبد ا221851300208 183  0.00

86 راسب 6782815730520نصير عباس علوي عبد ا221851300209 184  0.00

64 راسب 240سبع50555020هادي حسين هادي علوان221851300210 185  0.00

83 راسب 0غغغغ5560هادي عبد ا هاشم هليل221851300211 186  0.00

86 راسب 5050535935500هيثم عامر زويد محمد221851300212 187  0.00

74 راسب 500%5550565019وسام حسن سلمان مطشر221851300213 188  0.00

93 ناجح 778193565156507وسام علي عبد ا لشه221851300214 189  72.43

64 راسب 500%12%35593013وسام هاشم محسن حسين221851300215 190  0.00

73 راسب 5165552731510يونس سلمان محمد زياره221851300216 191  0.00

80 ناجح 645576515770453محمد باقر عباس فاضل عاجل221851300220 192  64.71

المشاركون
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