
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 الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

76 ناجح 505063525450395ابا ذر ناصر عبد الرضا علي221621311001 1  56.43

71 راسب 0%522750505014الحسين علي عبد م221621311006 2  0.00

66 راسب 500غغغغ50ابراهيم قاسم خليف حسين221721311001 3  0.00

66 راسب 0غغغغغ28احمد صاحب حسن جبر221721311002 4  0.00

81 ناجح 566885705077487احمد غازي عريبي عليوي221721311003 5  69.57

69 راسب 5036505554500احمد كريم جابر علي221721311004 6  0.00

64 راسب 0غ54غ64غ22اسعد عبد ساجت خضر221721311005 7  0.00

75 راسب 5022423152200امجد عبد الواحد حسن عذاب221721311006 8  0.00

64 راسب 0غ50غ50غ36امير عبد الهادي عمران كنجي221721311007 9  0.00

77 راسب 5061526450380امير عقيل زباله عكله221721311008 10  0.00

74 راسب 5059515152370انور جليل حسن بدر221721311009 11  0.00

84 ناجح 515072507851436حبيب رسن زعيبل بريج221721311010 12  62.29

74 راسب 30656451370%19حسن حميد هاشم مسير221721311011 13  0.00

79 راسب 5050575260340حسن علوان لوشي مخيلف221721311012 14  0.00

53 راسب 0غغغغغغحسن علي دفار عويد221721311013 15  0.00

77 ناجح 535275506950426حسن علي صيوان عذاب221721311015 16  60.86

64 راسب 3635522951350حمزه وزير شلكه دنان221721311016 17  0.00

85 ناجح 515663565052413ذو الفقار حيدر ناهي جبار221721311017 18  59.00

77 ناجح 505358566150405رضا هادي علوي حسين221721311018 19  57.86

غ راسب 0غ51غ%17أربعغزكريا دخيل سلمان يونس221721311019 20  0.00

غ راسب 0غغغغغغستار جبار جاسم ياسر221721311020 21  0.00

67 راسب 5050563963500سجاد ثجيل حسن ضيدان221721311021 22  0.00

71 راسب 5035503650550سجاد كاظم فرهود م221721311022 23  0.00

79 راسب 3442605052280شاكر رشيد ياسر جالي221721311023 24  0.00

55 راسب 50500غغغغضرغام مؤيد عطية عذاب221721311024 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 الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

84 ناجح 608168635160467عادل م علي جابر221721311025 26  66.71

82 ناجح 617782726766507عباس عبد ا خوير ياسر221721311026 27  72.43

67 راسب 5032614156500عباس غالب علي خلف221721311028 28  0.00

86 ناجح 575158505850410عباس قاسم كريم عليوي221721311029 29  58.57

84 راسب 5842665575500عبد الحسين ريسان نعيمه شوج221721311031 30  0.00

76 راسب 5050563156500عبد الغفار حبيب م صاحي221721311032 31  0.00

68 ناجح 536971506360434عبد ا حسن سلمان سيل221721311033 32  62.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا صالح مخلف راضي221721311034 33  0.00

67 راسب 5030645763290عبد ا نجم عبد ا عوده221721311035 34  0.00

64 راسب 5033295052500عبد المهدي رشيد ابراهيم فشاخ221721311036 35  0.00

63 ناجح 536260505056394علء فرحان عواد جابر221721311039 36  56.29

77 ناجح 505157526555407علء مكطوف خليف حسن221721311041 37  58.14

74 ناجح 505956576150407علي خماط هلول شبوط221721311042 38  58.14

63 راسب 5031685050410علي عصام عبد الحسن هاشم221721311046 39  0.00

67 راسب 0غ53غغغغعلي م صالح حسن221721311047 40  0.00

51 راسب 3250423250500عمار جمال عذاب عبيد221721311048 41  0.00

64 راسب 2421507050610فارس فيصل غازي جابر221721311050 42  0.00

74 راسب 3350505050510فراس عبد الخضر عويد ساجت221721311052 43  0.00

غ راسب 0غغغغغغكرار عبد المنعم حبيب زغير221721311054 44  0.00

78 ناجح 535850705065424كرار كريم فرحان ارضيوي221721311055 45  60.57

68 ناجح 725070505051411مالك جبار نعيم عناد221721311056 46  58.71

77 راسب 3740664056500م منشار نعيمه لهو221721311057 47  0.00

60 ناجح 515850635350385مرتضى علي محسن شلكه221721311059 48  55.00

72 راسب 5065505050280مصطفى صادق عبد الرضا نعمه221721311061 49  0.00

58 راسب 5021505350200معتز معارج خوير ياسر221721311063 50  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 :3
ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

68 راسب 5941562966500مقداد كامل حيال عبيد221721311064 51  0.00

50 راسب 0%2057223514ثلثمنتظر شاكر مكطوف مجبل221721311065 52  0.00

75 راسب 3529312450380مهند علي وني كاطع221721311066 53  0.00

87 ناجح 505765636350435ناصر حسن جاسم لفته221721311067 54  62.14

70 راسب 5050534150500هشام خيري عناد مسير221721311068 55  0.00

80 راسب 5256585057360يعقوب ياسر كاطع علي221721311069 56  0.00

73 راسب 5134502450360افراح جبار شلل هبر221722311001 57  0.00

73 ناجح 506051505050384دعاء جاسم هلل يعكوب221722311004 58  54.86

78 ناجح 535050505350384دعاء عزيز بلسم جبار221722311005 59  54.86

66 ناجح 505075508652429شيماء بشار مرواح حسين221722311007 60  61.29

75 ناجح 505061645551406غدير كريم عاشور محيسن221722311008 61  58.00

60 راسب 5031503256500فاطمه احمد عطشان دخيل221722311009 62  0.00

63 راسب 5035544054500نبراس كاظم يوسف طعين221722311010 63  0.00

84 راسب 3550336250240هدير جعفر بلعوط محي221722311011 64  0.00

المشاركون

64 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

43 21 % 32.81

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 51.85

27 

14 

45  1421 8 31 0 

24 8 6 7 15 0 

 53.33 57.14 28.57 87.50 48.39 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


