
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

80 راسب 5050505066340احمد عبد الكاظم عبد ا صيوان221521300008 1  0.00

63 راسب 5031507352540حيدر داود خيون غافل221521300033 2  0.00

86 راسب 3754582464500هيثم عبد الحسين عبد ا جبر221621300047 3  0.00

75 راسب 5650505240500احمد جواد كاظم رزن221721300001 4  0.00

68 راسب 5030505930300احمد حسن جابي كواك221721300002 5  0.00

75 ناجح 505053505650384احمد حميد علي عبيد221721300003 6  54.86

68 راسب 5027505050810احمد خركان عبد رزن221721300004 7  0.00

77 راسب 5550385064410احمد داخل عبد فايز221721300005 8  0.00

50 راسب 0غغغغغغاحمد سعدون هراب شمخي221721300006 9  0.00

65 راسب 3328205042220احمد عبد الكريم م محيسن221721300008 10  0.00

83 ناجح 505460695856430احمد علي فليح لهيمد221721300009 11  61.43

69 راسب 4250565058500احمد قاسم جهلول عليوي221721300010 12  0.00

75 راسب 5033585575580احمد ياسر غضيب عطيه221721300012 13  0.00

72 راسب 503050290%4019اشرف عباس جاسم جبر221721300014 14  0.00

غ راسب 0غغغغغغاكرم داخل حسن عليوي221721300015 15  0.00

78 راسب 5024322059500اكرم عادل لطيف علي221721300016 16  0.00

73 راسب 2950505450510اكرم عوده هاشم جابر221721300017 17  0.00

73 راسب 502852350%4016الياس عبد حسين خضير221721300018 18  0.00

78 راسب 5035635060500امجد كاظم غركان عوده221721300019 19  0.00

65 راسب 5022555050690حبيب رياض عبد جبير221721300020 20  0.00

71 راسب 5051365956500حبيب شاكر فرج حرجان221721300021 21  0.00

66 راسب 4137353750500حسام م عواد ناصر221721300022 22  0.00

72 ناجح 565050565654394حسن م عايد جساس221721300023 23  56.29

67 راسب 3925332058270حسن ياسين عبد الشريف دعيم221721300024 24  0.00

74 راسب 3150222850500حسين علي حسين مزعل221721300026 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

67 راسب 3320343651260حسين علي كاظم فهد221721300027 26  0.00

52 راسب 888051930اثنتان28حسين علي مهدي عبد221721300028 27  0.00

65 راسب 5234507264500حيدر صلح نعيم هليب221721300031 28  0.00

75 راسب 4029603458510حيدر عبد الستار جبار عبود221721300032 29  0.00

70 راسب 0غغغغغغرائد عبد الحسين بدر منخي221721300034 30  0.00

74 ناجح 535663546766433رعد ابراهيم نعيم مطرود221721300035 31  61.86

72 راسب 3950525950380سجاد جبار ناصر ضيدان221721300036 32  0.00

76 راسب 5038503166500سجاد حيدر ثامر حمود221721300037 33  0.00

60 راسب 0غ50غغغ%19سجاد عادل كاظم شنجار221721300038 34  0.00

72 راسب 5251593764650سجاد عطا حنون عطيه221721300039 35  0.00

76 ناجح 505057545961407سجاد قاسم فزع منشد221721300040 36  58.14

81 ناجح 505053505057391سيف صالح شنون مدير221721300041 37  55.86

76 راسب 0غ50غغغغعباس حسين فاضل عطيه221721300042 38  0.00

74 راسب 6150502555890عباس هادي حرز حسن221721300043 39  0.00

75 ناجح 505052505450381عباس هادي حواس عاتي221721300044 40  54.43

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعبد ا صاحب ردام طهماز221721300045 41  0.00

82 ناجح 585067516061429عبد ا طالب عزيز عيسى221721300046 42  61.29

75 ناجح 505053696454415عقيل محسن دليهم يونس221721300047 43  59.29

64 راسب 3636564052370علء عامر جاسم مطشر221721300048 44  0.00

62 راسب 3131503055250علي تكليف جابر م221721300049 45  0.00

58 راسب 2428592352390علي جابر عبد عليوي221721300050 46  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي جبار مطشر شلكه221721300051 47  0.00

67 راسب 665479630%5018علي حبيب جمعه حمد221721300052 48  0.00

75 راسب 5029755069500علي حسن سمير شهد221721300053 49  0.00

88 ناجح 595893788057513علي حسين عبد حسن221721300054 50  73.29

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

78 راسب 5061595067390علي حسين علوان خلف221721300055 51  0.00

63 راسب 5036745053280علي حسين م جبر221721300056 52  0.00

71 ناجح 545064506650405علي رعد كاظم صباح221721300057 53  57.86

50 ناجح 505056505658370علي صالح عريبي منخي221721300060 54  52.86

74 راسب 5027663966500علي عباس ياسر خضير221721300061 55  0.00

57 راسب 3850235038500علي عبد المير عبد الحسين بهاظ221721300062 56  0.00

50 راسب 3833522150280علي عبد الشريف عبد الحسين عبد ا221721300063 57  0.00

59 راسب 2527504063610علي عبد العالي مذبوب زبن221721300064 58  0.00

81 ناجح 505064616564435علي لطيف محسن كاظم221721300066 59  62.14

70 راسب 0غ72غغغغعلي محسن راهي عبد221721300067 60  0.00

50 راسب 0غغغ53غغعلي م رشيد فرحان221721300068 61  0.00

60 راسب 3625363450310علي هادي محسن سلمان221721300069 62  0.00

60 راسب 3837646550740عماد حكيم عبد الحسن صباح221721300070 63  0.00

62 ناجح 515063505350379كرار حسين سمير عيدان221721300071 64  54.14

67 راسب 50220%50235415كرار رعد رشيد احمد221721300072 65  0.00

82 راسب 5137685060500كرار رمضان موحان حميد221721300073 66  0.00

72 ناجح 507667505850423كرار صالح عبد حسن221721300074 67  60.43

56 راسب 3623603150210كرار عدي لوبي سعدون221721300075 68  0.00

70 راسب 0غغغ50غ30كرار ماجد جابر لفته221721300076 69  0.00

70 راسب 5030602662280كرار هاشم محيبس صالح221721300077 70  0.00

53 راسب 3652645571830ليث عقيل عوده مسير221721300078 71  0.00

50 راسب 0%5018%5213%2814مؤمن كريم موازي فرج221721300079 72  0.00

50 ناجح 506177508177446مؤيد خالد كاظم هدوم221721300080 73  63.71

81 ناجح 505268506750418ماجد يوسف عكال مطرود221721300081 74  59.71

78 راسب 5055567666370محسن عبد حسن راضي221721300083 75  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالقتصادالجغرافيةالتاريخالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :4
ذي قار

اعدادية  الناصرية المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

300رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

79 ناجح 506259506050410م احمد حبيب حسن221721300084 76  58.57

82 راسب 3935552276510م جاسم م عوده221721300085 77  0.00

79 ناجح 505063525256402م حسين سلمان حسين221721300086 78  57.43

70 ناجح 505052605050382م رمضان جحيل جايد221721300087 79  54.57

72 راسب 3527502860220م رياض غالب مخور221721300088 80  0.00

50 راسب 2658725850840م علي مهدي شناوه221721300089 81  0.00

80 ناجح 585550586450415م مرتضى خلف عبد الساده221721300090 82  59.29

72 ناجح 505250506250386م مهدي عبد صبر عبد ا221721300091 83  55.14

69 راسب 3732503251210م نجم عبد مشتي221721300093 84  0.00

78 راسب 507364580%5017محمود م صحن كريم221721300094 85  0.00

63 راسب 4122602855510مرتضى حسين يوسف خلف221721300095 86  0.00

70 راسب 5550545056390مرتضى زويري نشو فليح221721300096 87  0.00

81 ناجح 526267655251430مستعين عدنان عبد العزيز ظاهر221721300097 88  61.43

70 راسب 5037595050320مصطفى حسين هوني حسين221721300098 89  0.00

75 ناجح 506880506052435مصطفى علي حسين عبد الحسين221721300099 90  62.14

59 ناجح 505061545069393نائل رحيم مناحي حسن221721300101 91  56.14

المشاركون

91 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

66 25 % 27.47

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 38.78

49 

19 

64  1955 10 50 0 

26 9 29 6 26 0 

 40.63 47.37 52.73 60.00 52.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


