
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 المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

56 راسب 7855505033600علي كاظم عواد خلف221611311018 1  0.00

70 راسب 6150594251500احمد اسماعيل حسن حمود221741311001 2  0.00

81 راسب 500غ50صفر5464احمد عباس رومي سالم221741311003 3  0.00

95 ناجح 768579668180562احمد م عياي فنفون221741311005 4  80.29

93 ناجح 785351987375521ازهر عدنان نصير والي221741311007 5  74.43

غ راسب 98689886900غامين غازي سعيد صحن221741311009 6  0.00

68 راسب 7850500%505017ايوب عيسى رزاق حسين221741311011 7  0.00

79 راسب 5341806468820بهاء منصور طاهر شهاب221741311012 8  0.00

81 ناجح 809573928086587جابر مجيد جابر علي221741311013 9  83.86

81 ناجح 719264797784548جعفر م علي جابر221741311014 10  78.29

63 راسب 0غغغغغغحسن سعيد عبد محيسن221741311017 11  0.00

89 راسب 0غ7788625379حسين خلف عواد عامر221741311018 12  0.00

76 راسب 0غغ%51355017حسين علي ثجيل منجل221741311019 13  0.00

84 ناجح 626267645060449حمزه رزاق حمزه خلف221741311021 14  64.14

81 راسب 360تسع54564250حيدر حسين محيل معيشي221741311022 15  0.00

88 راسب 610غ50غ5352حيدر علي عبيد سعيد221741311023 16  0.00

75 ناجح 615054645067421رضي مجيد شناوه سفيح221741311027 17  60.14

95 ناجح 839089839197628زين العابدين شاكر عبد عوده221741311028 18  89.71

80 راسب 6262355657820ستار جبار مزيعل عصيد221741311029 19  0.00

70 راسب 5062375037560سجاد بشير عبد الحسين م221741311030 20  0.00

75 راسب 0غغغغغغسجاد علي حسن رداد221741311031 21  0.00

64 راسب 320%12%11%503316سعد رحيم زروك ثويني221741311034 22  0.00

64 راسب 0غغغغغغسليم فيصل جلب كاظم221741311036 23  0.00

90 ناجح 768169776860521سنان تركي عبد الحسن حسون221741311037 24  74.43

79 راسب 640غ63غغ53عباس ثامر داود صويل221741311038 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي
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66 راسب 0غغ%13ست%3311عباس عزيز عليخ خضر221741311039 26  0.00

95 راسب 9584940غ100صفرعبد الخالق كريم جبار خليفه221741311041 27  0.00

92 ناجح 688868776982544علي حسن مكحول عبد221741311043 28  77.71

93 ناجح 557759766270492علي حميد عباس م221741311044 29  70.29

83 ناجح 537973736372496علي رحمن بهلول جلل221741311045 30  70.86

66 راسب 5464335050400علي عباس علي مشعل221741311047 31  0.00

75 ناجح 645052645061416علي عبد الحسين كاظم مزيعل221741311048 32  59.43

72 راسب 0%2717%50645019علي عيسى انعيم عزيز221741311049 33  0.00

64 راسب 0غغغغغغعلي كامل احمد ناصر221741311051 34  0.00

63 راسب 310%18عشرتسع3635علي م جخيور عباس221741311052 35  0.00

97 ناجح 889654928387597علي م حبيب زماخ221741311053 36  85.29

66 راسب 5140506150600علي يونس خير ا جعاز221741311054 37  0.00

90 راسب 5877705041610غيث جاسم عبد الصاحب خلف221741311057 38  0.00

86 ناجح 585050505064408قاسم م حاجم سبود221741311059 39  58.29

87 راسب 0غ39667469غمجتبى حسين عطيه روضان221741311063 40  0.00

73 راسب 6930300%525919م حسين عبد حمادي221741311064 41  0.00

86 ناجح 747858907984549م سعود عبد علي حياوي221741311066 42  78.43

76 راسب 9579920ثلث7988م سهيم عبد  جازع221741311067 43  0.00

79 ناجح 778283816688556م صالح فليح طربوش221741311068 44  79.43

94 ناجح 948488896689604م فاضل رسن وهيب221741311071 45  86.29

81 راسب 5032242037500م قاسم م فدعم221741311072 46  0.00

95 ناجح 838864806877555م وليد حميد شراد221741311074 47  79.29

84 ناجح 647165867072512مرتضى طالب نجم عكله221741311075 48  73.14

84 راسب 540غ68غغغمسلم حسين صاحب خليف221741311077 49  0.00

81 ناجح 778368837566533مسلم ستار جبار سلطان221741311078 50  76.14
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88 ناجح 586252825074466مسلم صادق خلطي هفات221741311079 51  66.57

68 ناجح 555865506564425مشرق جمال خضير عبد الحسن221741311080 52  60.71

97 راسب 610%5050537118مصطفى فاضل حسين علوان221741311081 53  0.00

66 راسب 2237500%505615مهدي م حنون العيوس221741311083 54  0.00

غ راسب 0غ9970غ85غمهند صبار عبد شمال221741311084 55  0.00

86 ناجح 697660826976518مهيمن احمد رزاق كاظم221741311085 56  74.00

59 راسب 0غغغغغغنجم عبد ا نعمه راضي221741311087 57  0.00

88 ناجح 717156716783507ياسين محسن رحيل جوده221741311089 58  72.43

91 ناجح 675067505065440يحيى م فليح حسن221741311090 59  62.86

92 ناجح 556860617680492حسام صلح حسن يعقوب221741311091 60  70.29

76 راسب 7362615834510امنيات سعد عبد الساده طارش221742311001 61  0.00

75 راسب 28580%51525319براء حسين جبار م221742311003 62  0.00

57 ناجح 505059805060406تبارك سعيد كريم امير221742311005 63  58.00

90 ناجح 645675575056448رويده محسن م راشد221742311007 64  64.00

89 راسب 5250502856670زهراء حسن هاشم م221742311008 65  0.00

92 راسب 8577943560880زهراء مطشر عكله بادي221742311009 66  0.00

69 راسب 5050295041500زهراء هيثم دغيم كماش221742311010 67  0.00

69 راسب 6350503850500زينب حميد ناصر حسين221742311011 68  0.00

79 راسب 0غغغغ5064زينب زيد علي صادق221742311012 69  0.00

79 راسب 6250226355500زينب عباس صاحب باجي221742311013 70  0.00

93 راسب 6836504139830ساره فاضل عويد كاظم221742311014 71  0.00

88 ناجح 755857566877479صابرين سالم شناوه مطر221742311015 72  68.43

60 راسب 5035255738390صفاء رحيم عبد جازع221742311016 73  0.00

74 راسب 6050504127500ضحى عباس كاظم حمدان221742311017 74  0.00

74 راسب 22300ثمان608329ضمياء ريحان كاظم مهوس221742311018 75  0.00
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83 ناجح 647069635465468مها عبد الهادي حبيب زغير221742311019 76  66.86

المشاركون

76 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

46 30 % 39.47

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

3 

3 

 85.00

20 

17 

21  3924 38 28 0 

11 22 9 21 20 0 

 52.38 56.41 37.50 55.26 71.43 0.00
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