
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغغ59غغاحمد سعدون جاسم ياسر221841311002 1  0.00

50 راسب 500%15ست24%5018احمد علي جبار كاظم221841311004 2  0.00

100 راسب 590%11ست647866احمد كامل احمد ناصر221841311005 3  0.00

88 راسب 6176315032530احمد كريم ناصر رسن221841311006 4  0.00

92 راسب 0غغغغ85غاحمد محمد فرج جابر221841311007 5  0.00

غ راسب 0غغغغغ50احمد هادي شهيب جبار221841311008 6  0.00

89 ناجح 6898841009392624امين غازي سعيد صحن221841311009 7  89.14

76 راسب 250%262119%4015جعفر صلح هادي مبارك221841311012 8  0.00

71 راسب 5050522833500حسن ديري درج مجلي221841311013 9  0.00

95 ناجح 748981697465547حسن عبد الرحمن عزيز عبد الحسن221841311015 10  78.14

100 ناجح 838076697477559حسين خلف عواد عامر221841311017 11  79.86

98 ناجح 839989668173589حسين عادل خيون عباس221841311018 12  84.14

87 راسب 5038385050200حسين علء جدوع علوي221841311019 13  0.00

86 ناجح 595050505058403حسين علي جميل والي221841311020 14  57.57

85 ناجح 669289747463543حسين علي سلمان تركي221841311021 15  77.57

88 ناجح 816287887290568حسين كاظم جبر بكال221841311022 16  81.14

غ راسب 0غغ87غ9599حسين مالك كريم هادي221841311023 17  0.00

13% راسب 0غغغغغصفرحسين محمد ياسين بشيت221841311024 18  0.00

88 راسب 0غغ73غغغحيدر حسن نعمه غانم221841311025 19  0.00

89 راسب 0غغصفر62غ59حيدر زامل خماط كريم221841311026 20  0.00

94 راسب 50520غ726254حيدر علي عبيد سعيد221841311027 21  0.00

80 راسب 920صفر81898356حيدر غالب مطشر عبيد221841311028 22  0.00

91 ناجح 638485726466525سجاد بشير جهيد بدر221841311030 23  75.00

71 راسب 5050503650590سجاد حيدر لعيبي حسن221841311031 24  0.00

77 ناجح 535965636350430سجاد نبيل نعيم محسن221841311032 25  61.43
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66 راسب 0غ9587غ3992سجاد نعيم محسن شمخي221841311033 26  0.00

84 راسب 5050382528500سعد رحيم زروك ثويني221841311034 27  0.00

73 راسب 0غغغغغغسيف علي خيري حسن221841311035 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغصادق جبار حسن علي221841311036 29  0.00

87 راسب 5560643135500ضرغام سالم جلب عجيل221841311037 30  0.00

81 ناجح 695770505072449عايد نعيم عبد هويدي221841311038 31  64.14

98 ناجح 708786797777574عباس عبد ا شناوه محمد221841311039 32  82.00

63 راسب 5050312930210عباس عزيز عليخ خضر221841311040 33  0.00

76 ناجح 527250505667423علي اسعد شهاب ثجيل221841311043 34  60.43

99 راسب 0صفر7088887880علي سعود مزهر مكطوف221841311044 35  0.00

58 راسب 21200%52503313علي كريم كنون جاسم221841311047 36  0.00

80 راسب 5350503435500علي محمد حسين حميدان221841311048 37  0.00

93 ناجح 708782766573546علي مسلم صبيح بردان221841311049 38  78.00

99 ناجح 758893838363584فارس طالب شهاب كاظم221841311051 39  83.43

94 ناجح 808572906371555قصي علي حسين حميد221841311052 40  79.29

86 راسب 5123615050680كرار خضر بادي علي221841311053 41  0.00

100 ناجح 97981009891100684كرار كامل جابر حسوب221841311054 42  97.71

84 راسب 0غ55غغغ59مجتبى حسين عطيه روضان221841311056 43  0.00

82 راسب 0غغغغ5057محمد بشار شرهان عذير221841311057 44  0.00

91 ناجح 787579767468541محمد جبار بليس عذار221841311058 45  77.29

81 راسب 5050525635500محمد جواد كاظم عباس221841311059 46  0.00

89 ناجح 676253696159460محمد حسن عجيل عليوي221841311060 47  65.71

74 ناجح 507350565950412محمد حسين عبد حمادي221841311061 48  58.86

76 ناجح 648083817885547محمد خضير صبر نغيش221841311062 49  78.14

99 ناجح 798898828593624محمد سهيم عبد جازع221841311063 50  89.14
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84 ناجح 615065575061428محمد شهاب كاظم جراد221841311064 51  61.14

91 راسب 0غغغغغغمحمد قاسم حمزه حمود221841311065 52  0.00

86 ناجح 595050505567417محمد قاسم محمد فدعم221841311066 53  59.57

100 ناجح 827980505050491محمود عناد محيل محمد221841311070 54  70.14

90 ناجح 505551595359417مسلم بليش عجيل مطير221841311071 55  59.57

95 راسب 6052597037640مسلم حسين صاحب خليف221841311072 56  0.00

78 راسب 5250855040590مصطفى حسن حمد ساجت221841311074 57  0.00

59 راسب 0غغغغغغمصطفى رشيد مجيد مطروح221841311075 58  0.00

100 ناجح 869593797770600مصطفى عبد الكاظم كاطع حمود221841311076 59  85.71

95 راسب 66587354710غمصطفى فاضل حسين علوان221841311077 60  0.00

94 ناجح 557564697355485منتظر اركان رسول عبيد221841311078 61  69.29

99 ناجح 9595961008891664منتظر محمد حسين ناصر221841311079 62  94.86

78 ناجح 647171526051447مهدي محمد حنون العيوس221841311081 63  63.86

غ راسب 0غغ91غ95غمهند صبار عبد شمال221841311082 64  0.00

73 راسب 380%13%50505316مهيمن ابراهيم محيسن ضمين221841311083 65  0.00

94 ناجح 729281855692572هارون هادي مخيمر صايل221841311084 66  81.71

89 ناجح 516762935367482هيثم سعود مسلم مصبح221841311085 67  68.86

صفر راسب 100971000غ97100ابراهيم صلح حسين علي221841311086 68  0.00

100 ناجح 979691989593670الباقر سعود رمضان ثجيل221841311087 69  95.71

92 ناجح 9092929698100660سجاد رسول نعيم غانم221841311089 70  94.29

70 راسب 0ستغ32غغغسجاد علي حسن رداد221841311090 71  0.00

95 ناجح 777851605570486مجتبى محمد عوده شاهين221841311092 72  69.43

94 ناجح 658292858059557مرتضى علي حسن علي221841311093 73  79.57

97 راسب 86940غ9199غآمنه خير الدين مطير جبل221842311001 74  0.00

99 راسب 5963535950360آيات حسين خضر حميد221842311002 75  0.00
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100 ناجح 859496828797641آيات عباس ياسر رستم221842311003 76  91.57

75 راسب 5022506329300ابيان حسام عبد الحميد نعيمه221842311004 77  0.00

80 راسب 5051505436500ارجوان عبد الستار جواد محمد كاظم221842311005 78  0.00

91 ناجح 598367505057457ازهار فرحان خلف منصور221842311007 79  65.29

72 راسب 50500%41585018اسراء قيس حاتم نعمه221842311008 80  0.00

98 ناجح 759476837580581اسماء اسعود جابر حسوب221842311009 81  83.00

87 ناجح 658470675573501اسماء كامل جلب نعيثل221842311010 82  71.57

99 راسب 748172780غ81اشجان علي عبد الجبار لفته221842311011 83  0.00

100 راسب 840غصفر998688بتول علي جعيز جلب221842311012 84  0.00

93 راسب 500غغغغ63براء علي خلف عزر221842311013 85  0.00

85 ناجح 586060505050413حنين علوان لوشي مخيلف221842311015 86  59.00

98 ناجح 778277735853518خديجه ناصر جابر مسير221842311016 87  74.00

100 راسب 96262975660%11ديار بشير خلف عباس221842311018 88  0.00

97 راسب 74640غ768265رسل عباس حلو مطلك221842311019 89  0.00

79 راسب 5050345036500زهراء حسين خضر حميد221842311020 90  0.00

85 راسب 5051775036500زهراء داخل رحيمه ثامر221842311021 91  0.00

100 ناجح 858986867476596زهراء عارف حميد جايد221842311022 92  85.14

97 راسب 50570صفر738769زهراء كاطع كيف جار ا221842311024 93  0.00

93 راسب 54530غغغ68زينب حميد بريج راشد221842311025 94  0.00

95 ناجح 646062636650460زينب عباس صاحب باجي221842311026 95  65.71

79 ناجح 655062505161418زينب عوده حنون طاهر221842311027 96  59.71

62 راسب 5150603450600زينب مجيد كوعي ابراهيم221842311028 97  0.00

90 ناجح 676775505072471سجى فالح مهدي نعمه221842311030 98  67.29

67 راسب 5050523724310صفاء رحيم عبد جازع221842311032 99  0.00

95 راسب 816162540%5718ضحى ناصر فاضل شندي221842311033 100  0.00
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75 راسب 6893522229500ضمياء ريحان كاظم مهوس221842311034 101  0.00

88 ناجح 506378595056444عبير حميد زغير ياسين221842311035 102  63.43

95 راسب 0غغ82967672كهرمانه محمد جهاد حسين221842311037 103  0.00

97 راسب 530صفر55593733مريم باسم تركي عبد الجليل221842311038 104  0.00

94 ناجح 849970766461548مريم فالح منصور رجاب221842311039 105  78.29

100 ناجح 959896919086656مريم كريم كامل ثويني221842311040 106  93.71

92 راسب 0غغغ929591نرجس حسين عبد الحسن محمد221842311041 107  0.00

95 ناجح 727574627750505همسه عمار خلف كاظم221842311042 108  72.14

96 ناجح 728585565069513هيفا عبد العالي رسول سلمان221842311043 109  73.29

100 راسب 96820غ899296انعام كامل حنون عبيد221842311045 110  0.00

98 ناجح 708983676460531ايناس احمد جوني سلمان221842311047 111  75.86

99 راسب 870غ939596غايه حامد معارج حمد221842311048 112  0.00

99 ناجح 95991001009995687ساره غالب مكي عبود221842311053 113  98.14

100 ناجح 919679908171608عفاف لطيف جاسم محمد221842311054 114  86.86

89 ناجح 526475755055460لمياء حسين منذر مريهج221842311056 115  65.71

المشاركون

115 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

61 54 % 46.96

 60.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

5 

3 

 61.54

13 

8 

13  3170 46 54 0 

7 21 49 24 44 0 

 53.85 67.74 70.00 52.17 81.48 0.00
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