
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 الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

84 راسب 520غ5062غ50ابرار محمد رزيج زعيط221851311001 1  0.00

85 راسب 5850644126500ابراهيم محمد كطران طاهر221851311002 2  0.00

80 راسب 500غ%5218%5118اثير حميد محسن خماط221851311003 3  0.00

75 راسب 0غغغ59غ58احمد تركي عبد ا صخي221851311004 4  0.00

87 راسب 6231674150500احمد حسن كريم خبار221851311005 5  0.00

81 راسب 0غغغ635850احمد عبد ا عطيه مطلك221851311008 6  0.00

72 راسب 540%5160503718احمد عصام محمد رشيد حزام221851311010 7  0.00

94 راسب 390ثمان52285521احمد عمار هاشم نزال221851311011 8  0.00

81 راسب 500ثلث50275027احمد فاضل جاسم محمد221851311012 9  0.00

59 راسب 310%5971562617احمد فلح حسن علي221851311013 10  0.00

77 ناجح 778981545075503احمد كامل عجيل نصيف221851311015 11  71.86

71 راسب 300أربع%63265017ازهر رحمن علي حسين221851311019 12  0.00

69 راسب 0غثمان54215030اكرم عبد الكريم حزام عبد221851311021 13  0.00

73 راسب 0غغغ62غغامجد حسن ثجيل محيل221851311023 14  0.00

76 راسب 670%5033673411امجد شلل عوض ابو حيه221851311024 15  0.00

68 راسب 5865756726500ايوب مطرود خير ا عبد221851311027 16  0.00

74 راسب 390غغ62%5018باسم كريم عليوي راضي221851311028 17  0.00

74 راسب 5765703828380باقر جابر عطيه دوار221851311029 18  0.00

74 راسب 5939813832500باقر مجيد جابر علي221851311030 19  0.00

78 ناجح 585061515050398بدر شريف جعفر عبد221851311031 20  56.86

72 راسب 0غغ51غغغبرير اياد عبد عواد221851311032 21  0.00

71 راسب 5239685035530جهاد هادي يعكوب مطر221851311034 22  0.00

62 ناجح 565073505870419حاتم كريم رزاق جار ا221851311035 23  59.86

78 ناجح 656759505155425حبيب جاسم راشد جابر221851311036 24  60.71

81 راسب 540غ61858635حبيب محمد محسن تنبل221851311037 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

87 راسب 6162694150530حسام راشد مزعل غران221851311039 26  0.00

65 راسب 280%5020502714حسام محمد رضيوي فجر221851311040 27  0.00

58 راسب 0غغغغغغحسن جابر خلف جبر221851311041 28  0.00

77 راسب 230%3956713218حسن حميد ابراهيم جبر221851311042 29  0.00

76 راسب 5850502433500حسن رسول حمزه حسن221851311043 30  0.00

77 راسب 560غغ545069حسن علي حياوي هاشم221851311045 31  0.00

76 راسب 5230632650500حسن فاخر عطيه جبر221851311046 32  0.00

63 راسب 290%5428735013حسين ابراهيم نايف صالح221851311049 33  0.00

84 ناجح 685389505061455حسين جاسم محمد ناشور221851311050 34  65.00

73 راسب 5035503821330حسين جليل كاظم عبيد221851311051 35  0.00

67 راسب 6057603750570حسين جواد كاظم يعكوب221851311052 36  0.00

77 ناجح 756577715070485حسين رمثان حسين مطير221851311055 37  69.29

81 راسب 5451685739580حسين طالب عبد الحسن كنهر221851311056 38  0.00

72 راسب 5750505730500حسين علوان جاسم محمد221851311057 39  0.00

67 ناجح 586381505050419حسين علوان حلبوص مطلك221851311058 40  59.86

74 راسب 5934665039670حسين علي فهد عبد ا221851311059 41  0.00

79 راسب 330سبع5050تسع55حسين علي ناصر حسين221851311060 42  0.00

72 راسب 360%3012%18%5017حسين مجيد كاظم كعود221851311061 43  0.00

84 ناجح 746057846259480حسين نادي عداي سنوح221851311062 44  68.57

73 راسب 5838965361700حسين نصار جدر طاهر221851311063 45  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحسين نعيم ثجيل ظلل221851311064 46  0.00

62 راسب 500%5350503319حمزه علي مهدي خلف221851311065 47  0.00

71 راسب 5255913520400حمزه قاسم طاهر عبد ا221851311066 48  0.00

79 راسب 500%6122503113حمزه محسن خصاف سلمان221851311067 49  0.00

94 راسب 6479615728550حيدر جبار صبيح عثمان221851311068 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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85 راسب 5028555053360حيدر حميد ياسين عبد العزيز221851311070 51  0.00

78 راسب 0غغغغ%2212حيدر عبد الرزاق كاظم عبيد221851311071 52  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشحيدر عبد العزيز محسن خليفه221851311072 53  0.00

90 راسب 500تسع65245824حيدر عدنان داود سلمان221851311073 54  0.00

85 راسب 5525705721640حيدر ناصر عويد كاطع221851311074 55  0.00

84 راسب 5966716140500خلدون نبيل جاسم عبد الساده221851311075 56  0.00

84 راسب 5025605971500رحيم هاشم عايز حاشوش221851311077 57  0.00

95 ناجح 765992505090512رسول اسماعيل حسن حمود221851311078 58  73.14

91 راسب 718752940%7814زين العابدين حسين عبد الهادي نعمه221851311081 59  0.00

72 راسب 0غغغغغغزين العابدين كريم كاظم محيسن221851311083 60  0.00

84 راسب 500%563116%3318ساجد بدر جاسم مرجن221851311084 61  0.00

84 راسب 5426533324380سجاد رحيم جاسم نجم221851311085 62  0.00

82 ناجح 625467505250417سجاد نعيم كاظم حسوني221851311086 63  59.57

90 ناجح 669190605069516سرور ماجد جميل كريدي221851311087 64  73.71

57 راسب 500سبع%5014%2716سعد عويد نجم عبد221851311088 65  0.00

75 راسب 5536683434500سلمان كبر عوده زمام221851311091 66  0.00

87 ناجح 646477695057468صادق لفته طاهر منهي221851311093 67  66.86

66 راسب 0غغغغغ50ضرغام عواد زوير ظاهر221851311095 68  0.00

82 راسب 640عشر50565434ضياء حسن مدلول لفته221851311097 69  0.00

83 راسب 5352525831500ضياء قاسم كريم رويح221851311098 70  0.00

88 راسب 0غغ21غ5026طالب سعد صباح ليج221851311099 71  0.00

83 راسب 0غغغ61غ54طاهر حمود طاهر محمد221851311100 72  0.00

85 راسب 6574805050410عادل سلمان ابديوي فندي221851311102 73  0.00

78 راسب 370اثنتان%50505711عباس العيوس طريج جبر221851311104 74  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس جاسب نعيمه خضير221851311105 75  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :
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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 راسب 520غغغغغعباس جبار مهدي جباره221851311106 76  0.00

70 راسب 5438525039580عباس صدام نعيمه لفته221851311107 77  0.00

64 راسب 0غغغغغ50عباس طالب ثجيل نعيمه221851311108 78  0.00

98 راسب 500%6050695014عباس فاضل عبد ا ليلو221851311109 79  0.00

90 راسب 5050513429350عبد الرحمن محمد اشتيت خضير221851311112 80  0.00

76 راسب 520%593017%5016عبد الصمد يوسف يعكوب محسن221851311113 81  0.00

76 راسب 5626535024620عبد ا حسين خلف نكيل221851311114 82  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلء قاسم نعيم حسون221851311118 83  0.00

87 راسب 270واحد50566021علي اسعد حلو صالح221851311119 84  0.00

91 ناجح 506557595257431علي حسين مانع جوده221851311121 85  61.57

72 راسب 370%5465743112علي حميد دحام هواد221851311123 86  0.00

99 ناجح 737394648188572علي رسول ناصر حسين221851311125 87  81.71

50 راسب 0غغغغغغعلي طاهر تركي فارس221851311127 88  0.00

82 راسب 5023743452530علي عادل محمد علي221851311128 89  0.00

77 راسب 5054625027500علي مالك فارس عليوي221851311132 90  0.00

77 راسب 500%5057635018علي محمد عبد تبين221851311134 91  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشعلي ناصر لهمود مزعل221851311135 92  0.00

79 ناجح 505059585161408عمار هادي زعيبل عبد الخضر221851311137 93  58.29

81 راسب 500تسع52577324عوده خليل خوير معيش221851311138 94  0.00

70 راسب 58640غ5958غقاسم طالب جاسب حمزه221851311140 95  0.00

88 راسب 4152663950510كرار جميل منصور عاجل221851311142 96  0.00

64 راسب 5050553650500كرار حيدر شمخي نصار221851311143 97  0.00

96 ناجح 668690705068526كرار رحيم عبد الحسن شلش221851311145 98  75.14

85 ناجح 506566515757431كرار طالب سالم عبيد221851311146 99  61.57

غ راسب 0غغغغغغكرار علي صكبان بلجي221851311147 100  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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غ راسب 500غغغغغكرار غالب مطشر عبيد221851311148 101  0.00

77 راسب 310%5050722412كرار محمد جابر جاسم221851311150 102  0.00

97 ناجح 695493505084497كرار نوري مري جابر221851311151 103  71.00

90 ناجح 507684507563488لطيف ماجد ثجيل والي221851311153 104  69.71

84 راسب 500%5050622412ليث عويد علي كاطع221851311154 105  0.00

92 ناجح 647992668587565مالك مجيد رزاق خلف221851311155 106  80.71

77 راسب 500ثمان7025%5011محمد جابر رجا فعل221851311158 107  0.00

96 ناجح 808497898892626محمد راشد عبيد جراد221851311160 108  89.43

77 راسب 0غغغ58%2018محمد رعد كاظم عنود221851311161 109  0.00

67 راسب 0غغغ54غغمحمد سمير غثيث حاجم221851311162 110  0.00

86 راسب 0غغ53587352محمد عبد المير كاظم راشد221851311163 111  0.00

72 راسب 5125523351220محمد علي فليح عبد الحسن221851311164 112  0.00

82 راسب 5050662950500محمد غني جاسم غالي221851311165 113  0.00

93 ناجح 595281665061462محمد كاظم والي جار ا221851311166 114  66.00

79 راسب 500غ51536321محمد كريم عذاب سلمان221851311168 115  0.00

75 راسب 0غغ50506820محمد هادي عيسى كريم221851311171 116  0.00

77 راسب 24260صفر505062محمود كريم سلمان بارح221851311172 117  0.00

80 ناجح 566361506059429مرتضى جابر نجدي بشير221851311174 118  61.29

84 راسب 50500%55506718مرتضى حمود حسين جوعان221851311175 119  0.00

72 ناجح 505770565550410مرتضى خالد عبد الغني حسين221851311176 120  58.57

85 راسب 2850502254220مرتضى زامل طلب سهر221851311177 121  0.00

70 راسب 33250%50225017مسلم عيسى شناوه غضبان221851311180 122  0.00

غ راسب 0غغغغغغمصطفى حاشوش راشد بساله221851311182 123  0.00

74 راسب 0غغ50غغ64مصطفى حسن خضير عبد الحسين221851311183 124  0.00

81 راسب 5450733351500مصطفى صالح محمد طنيب221851311184 125  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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75 راسب 613034260%2819مصطفى محمد مسير طلوم221851311186 126  0.00

81 ناجح 535578505050417منير سمير ناصر محيسن221851311187 127  59.57

72 راسب 0غغغ6564غمهدي فيصل هاشم نزال221851311188 128  0.00

91 راسب 5565793454650مهند محسن هاشم عبد ا221851311189 129  0.00

94 ناجح 798594848184601مهيمن حسين نعيس عطيه221851311190 130  85.86

83 راسب 5034825861380موسى محمد ياسر بدعي221851311191 131  0.00

83 راسب 5056622532500ميثاق طالب مطير جبل221851311192 132  0.00

85 راسب 5050603850250هشام سليم خلف زعين221851311193 133  0.00

93 راسب 5254862656650واثق جعفر هنيدي صريح221851311194 134  0.00

80 راسب 5152745363390وليد خالد رحيم محسن221851311196 135  0.00

81 راسب 5050553234210يحيى محمد حلو سعدون221851311197 136  0.00

81 راسب 5036615059580يونس سليم سمير ياسر221851311198 137  0.00

85 ناجح 717487728198568جعفر فليح جابر علوان221851311199 138  81.14

89 ناجح 536492775975509ذو الفقار صباح هويدي شجر221851311200 139  72.71

92 ناجح 696385787757521ياسر عبد الغفار رفيج بلد221851311201 140  74.43

81 راسب 5061753853290آمنه احمد عزيز كرم221852311001 141  0.00

63 راسب 3524532437220ازهار رحم مطشر شمخي221852311002 142  0.00

96 راسب 6255706237420اسراء قاسم حميد صالح221852311003 143  0.00

57 راسب 0صفر3150502450اشراق علي داود سلمان221852311004 144  0.00

91 ناجح 507182507565484اطياف حسين عليوي حسين221852311005 145  69.14

81 ناجح 637781577761497ايناس كاظم زويد شجر221852311007 146  71.00

93 ناجح 606579507377497تبارك عبد علي عامر سعيد221852311008 147  71.00

93 راسب 5850843570590دعاء شلكه سالم حمادي221852311009 148  0.00

86 ناجح 606785508259489رحاب هويدي ظاهر شلل221852311010 149  69.86

96 راسب 5053563030360رحمه عوده نهاي عبد ا221852311011 150  0.00
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رقم الصفحة :7
ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 505075505050408زهراء عقيل محسن كاظم221852311013 151  58.29

77 ناجح 655769616753449زهراء محمد فياض مخيلف221852311014 152  64.14

81 راسب 0%3117%50405018زينب هادي عبد النبي صحن221852311015 153  0.00

66 راسب 3663503050280شموس طالب كامل كزار221852311016 154  0.00

95 ناجح 748180667684556عبير منذر ساجت هيلم221852311018 155  79.43

غ راسب 0غغغغغغفاطمه حازم تركي عبد ا221852311019 156  0.00

57 راسب 5054505036500كاظميه جبار خليل حمزه221852311020 157  0.00

84 راسب 5931584051570كوثر عدنان جاسم محمد221852311021 158  0.00

72 راسب 4136522850360مريم عبد الغني حسين عبد ا221852311022 159  0.00

85 راسب 5432825050500مريم ماجد مشهد ما يحصل221852311023 160  0.00

75 ناجح 505264506260413مها يوسف عطيه محمد221852311024 161  59.00

62 راسب 0غغغغغ50نور الهدى يونس طراد ثامر221852311025 162  0.00

68 راسب 5050633850500نور جاسم محمد مصحب221852311026 163  0.00

71 راسب 5050542950320هبه فالح هادي معارج221852311027 164  0.00

93 راسب 5255645050390وئام عامر حمود صالح221852311028 165  0.00

66 راسب 5135552850320وسن حميد عباس صافي221852311029 166  0.00

92 ناجح 567373507350467زينب كامل محل عوده221852311030 167  66.71

94 ناجح 738286816979564فاطمه احمد خضير عباس221852311032 168  80.57

المشاركون

168 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

129 39 % 23.21

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

4 

4 

 25.00

16 

4 

57  2293 92 64 0 

10 21 23 33 24 0 

 17.54 95.45 24.73 35.87 37.50 0.00
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