
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

اعدادية الرفاعي  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

73 راسب 5025505050500امجد قاسم عبود خابط221741028006 1  0.00

87 راسب 8165760صفر5786عبد ا حوري عامر معن221741028050 2  0.00

82 راسب 0غغغ65غ68احمد حميد طعمه مانع221841028001 3  0.00

93 راسب 0غ8487857890احمد خزن هاشم عوده221841028002 4  0.00

92 ناجح 625455535650422احمد كاظم ناصر حسن221841028003 5  60.29

61 راسب 5457502450400احمد محسن محمد مويش221841028005 6  0.00

غ راسب 0غغغغغغاركان صالح مهدي صبح221841028006 7  0.00

94 راسب 0غ9693غ87غامين ناجي سعيد صحن221841028007 8  0.00

83 راسب 0غغغغغ60انمار محمود كطران طاهر221841028008 9  0.00

74 راسب 0غغغغغغباقر راضي كريم كزار221841028010 10  0.00

77 راسب 675364570غغجاسم محمد اشتيت خضير221841028011 11  0.00

غ راسب 0غغغ50غغحسن جواد كاظم منشد221841028013 12  0.00

89 ناجح 938693809493628حسين حسن عباس صافي221841028014 13  89.71

غ راسب 0غغغغغغحسين رحيل فالح عطيه221841028015 14  0.00

90 راسب 0غغ58غ7357حسين علوان عويد عواد221841028016 15  0.00

81 راسب 6560504150500حسين علي عويز بحيلج221841028017 16  0.00

غ راسب 97950غ839195حسين مزيد خلف نعمه221841028018 17  0.00

غ راسب 0غغغغغغحسين مكي ابراهيم كاظم221841028019 18  0.00

99 ناجح 909696849090645حسين مهدي مطير بهيرو221841028020 19  92.14

99 ناجح 796179807477549حسين هاشم فرج حمد221841028021 20  78.43

87 راسب 0غغ68غ6872حمزه حازم شهاب خلوي221841028022 21  0.00

94 راسب 670غغ827492حمزه خضير جاسم ساجت221841028023 22  0.00

غ راسب 540غ73826780حيدر عون حميد جابر221841028024 23  0.00

68 ناجح 505250505750377زين العابدين علي عاشور عبيد221841028027 24  53.86

85 ناجح 526261616259442سجاد اسعد حنف محيبس221841028028 25  63.14

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الرفاعي  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

90 ناجح 878469638558536سجاد حازم عذاب كزار221841028029 26  76.57

63 راسب 657690730غ72سجاد حامد مكطوف باجي221841028030 27  0.00

62 راسب 0غغغغ52غسجاد خالد مدلول ساجت221841028031 28  0.00

92 راسب 6860823753500سجاد رحيم كسار غالي221841028032 29  0.00

غ راسب 8498907888680سجاد رسول علي عبد الحسن221841028033 30  0.00

85 ناجح 725671506452450صادق عبد الحسن خلوي جوخان221841028035 31  64.29

77 راسب 0غغغ50غ60صدام كريم كامل ثويني221841028036 32  0.00

89 راسب 5028503868630ضياء محمد عباس عوده221841028037 33  0.00

98 ناجح 899199989886659عباس جوده ناصر حسن221841028038 34  94.14

89 ناجح 908494759168591عباس محسن غافل خلف221841028039 35  84.43

74 راسب 0غ50غ676750عبد ا حميد شريف عجرش221841028040 36  0.00

غ راسب 0غغغ7879غعبد ا حيدر نعمه حاجم221841028041 37  0.00

65 راسب 0غغغغغغعلي حسين جار كاظم221841028043 38  0.00

61 راسب 0غغغغ5050علي خزن هاشم عوده221841028044 39  0.00

72 راسب 0غغغغ5474علي طالب راشد نجم221841028045 40  0.00

غ راسب 93810صفر959291علي عبد الحسين راشد معارج221841028046 41  0.00

75 راسب 0غ565172غ63علي محسن محمد صاحي221841028048 42  0.00

76 ناجح 606068505052416علي ناصر كاغد مشتت221841028050 43  59.43

97 ناجح 878788808498621علي هيثم طراد طاهر221841028051 44  88.71

67 راسب 0غغغغ60غعمار ناجي رحم علي221841028052 45  0.00

غ راسب 0غغغغغغفؤاد خالد شيلخ عليوي221841028053 46  0.00

73 راسب 0غغ73غ7377كاظم جواد حنون جابر221841028054 47  0.00

93 راسب 710غغ888192كاظم عبد المير عذاب سلمان221841028055 48  0.00

59 راسب 0غ50غ5450غكرار احمد عبد الواحد عبد الرضا221841028056 49  0.00

95 ناجح 767487727953536كرار حيدر عبد ساهي221841028057 50  76.57

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

الحيائي

60 راسب 0غغ51غغ73كرار عباس كتاب سالم221841028058 51  0.00

غ راسب 0غغغغغغليث حسين جبر منخي221841028059 52  0.00

94 ناجح 797179918899601مالك فهد خلف علي221841028060 53  85.86

98 راسب 740غ67919380محسن عواد حنون جابر221841028061 54  0.00

56 راسب 0غغغغغغمحمد احمد مجيد خضير221841028062 55  0.00

95 راسب 860غ70غ8496محمد جبار عبد الحسين كريدي221841028064 56  0.00

91 ناجح 797970535259483محمد حسن جار ا ضاحي221841028065 57  69.00

غ راسب 0غغغغغغمحمد رحمن حسين جعفر221841028067 58  0.00

99 ناجح 889696808789635محمد سالم فليح رفيع221841028068 59  90.71

75 ناجح 8085501008572547محمد فارس محسن عبد الحسين221841028069 60  78.14

91 راسب 0غ6779غ7178محمد يونس عوده عرمش221841028070 61  0.00

100 ناجح 99931001009891681مختار جاسم طاهر عبد ا221841028071 62  97.29

95 راسب 64500غغ67غمرتضى حميد راشد دويج221841028072 63  0.00

76 راسب 550غ50غغغمسلم ستار رزاق شبوط221841028073 64  0.00

93 ناجح 817590988985611مشتاق حسن علوان عجيل221841028074 65  87.29

غ راسب 920غ9096غ94مصطفى احمد حسن حافظ221841028075 66  0.00

80 ناجح 707163848271521مصطفى خضير ناصر حسين221841028076 67  74.43

78 ناجح 625079505554428مصطفى رسول جابر صالح221841028077 68  61.14

87 ناجح 686160515361441مصطفى صالح صياد طاهر221841028078 69  63.00

60 راسب 0غغغغ7158مقتدى اسعد عبد الواحد عبد الرضا221841028079 70  0.00

غ راسب 50500غغ5956مهند فلح عبد الحسن ظاهر221841028081 71  0.00

85 راسب 0غغغ597563مهند هادي منعم محسن221841028082 72  0.00

73 راسب 0غغغغغ53نصير حميد كايم عينون221841028083 73  0.00

80 ناجح 616850525650417وليد جبار علي حسن221841028085 74  59.57

97 راسب 0غغ87غ9488يعقوب عويز عرمش غافل221841028086 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :4
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اعدادية الرفاعي  للبنين
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المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

75 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

52 23 % 30.67

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

5 

 100.00

4 

4 

4  917 5 10 0 

3 9 12 5 9 0 

 75.00 100.00 70.59 100.00 90.00 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


