
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

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 8950670%643818اثير عدنان مالح مطلك221611028005 1  0.00

96 معيد 5150355250570جاسم م علي لعيبي221611028041 2  0.00

76 معيد 5034505057500حيدر خير ا عذار موسى221611028073 3  0.00

98 معيد 50555574650مطالب حسن ناهي حميده221611028116 4  0.00

96 ناجح 765050575655440عبد ا طارش دويش فلح221611028133 5  62.86

77 ناجح 555070575479442علي جمعه عبد فرحان221611028142 6  63.14

99 ناجح 727774868489581كرار محسن حامد يوسف221611028182 7  83.00

95 ناجح 575068546758449يوسف م زعيبل يوسف221611028241 8  64.14

82 ناجح 809180928776588اثير حسين علي حنظل221741028001 9  84.00

82 معيد 3250290%412918احسان زهير قاسم حزام221741028003 10  0.00

م معيد 0مممممماحمد حميد طعمه مانع221741028004 11  0.00

53 معيد 0%15%18م%13صفر34احمد محسن م مويش221741028005 12  0.00

73 معيد 5050390م4134امجد قاسم عبود خابط221741028006 13  0.00

66 معيد 5031315036500امين روضان عبد الرضا حاشوش221741028007 14  0.00

80 معيد 9493870مممامين ناجي سعيد صحن221741028008 15  0.00

98 ناجح 9696939710098678باقر علوان سعدون هادي221741028009 16  96.86

78 معيد 0صفر355038مصفرجاسم م اشتيت خضير221741028010 17  0.00

64 معيد 0صفر4236صفر51صفرحسام محسن سعد مهدي221741028011 18  0.00

83 معيد 0صفر9494صفر8694حسن اسماعيل زغير صبيح221741028012 19  0.00

86 معيد 0م6981م7487حسن محمود حكروص صخي221741028013 20  0.00

م معيد 74720صفرم7077حسنين ناظم جويد عنيد221741028014 21  0.00

82 ناجح 717174779365533حسين اسماعيل ساجت غازي221741028015 22  76.14

صفر معيد 740مصفرم8871حسين حسن عباس صافي221741028016 23  0.00

94 معيد 80880م818580حسين ذياب حمد عواد221741028017 24  0.00

91 ناجح 8310091839494636حسين عبد الساده سلمان زعلن221741028018 25  90.86

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

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

81 معيد 0صفر80647582صفرحسين عبد ا خوير ياسر221741028019 26  0.00

71 معيد 5432505559800حسين علي عويز بحيلج221741028020 27  0.00

89 معيد 0م6775م6769حسين فاضل عبد الزهره م221741028021 28  0.00

84 معيد 780م80866181حسين مهدي مطير بهيرو221741028022 29  0.00

90 ناجح 789586987876601حسين ناصر كاغد مشتت221741028023 30  85.86

81 ناجح 657350776365474حسين نجيب عبد الحسن جياد221741028024 31  67.71

78 معيد 0مم72مممحيدر حسن نعمه غانم221741028025 32  0.00

86 ناجح 938691899682623حيدر رضا حسين م221741028026 33  89.00

94 معيد 950م9198م82خالد ظاهر خرس ياسر221741028027 34  0.00

85 معيد 80770مم6569خالد عمار حبيب حسين221741028028 35  0.00

95 ناجح 919385999690649رسول خليل ابراهيم جابر221741028029 36  92.71

76 معيد 302752400صفر50زين العابدين علي عاشور عبيد221741028030 37  0.00

91 ناجح 857974987789593سجاد عبد الكاظم عباس خميس221741028032 38  84.71

82 معيد 650صفرصفر737252سجاد فاضل عبيد جابر221741028033 39  0.00

82 معيد 78810صفرصفر6883سجاد كامل قاسم سهيم221741028034 40  0.00

85 معيد 747279950صفر75سجاد منعم ياسر حبيب221741028035 41  0.00

م معيد 0مصفر97مصفرمسجاد نعيم محسن شمخي221741028036 42  0.00

82 ناجح 565553878459476سيف م علي سلمان زعلن221741028037 43  68.00

76 معيد 63500صفر525553شاكر خليل عوده ثجيل221741028038 44  0.00

75 معيد 3268500م6133صادق عبد الحسن خلوي جوخان221741028039 45  0.00

80 معيد 0م5873م6663صالح جاسم جبير فهد221741028040 46  0.00

66 معيد 0مممم3225صدام كريم كامل ثويني221741028042 47  0.00

70 معيد 0صفرمصفرصفر5550ضياء م عباس عوده221741028043 48  0.00

87 ناجح 767586787987568عباس اسماعيل ساجت غازي221741028044 49  81.14

92 معيد 99970صفرم9196عباس حسين مسير حميدي221741028045 50  0.00

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 :3
ذي قار

اعدادية الرفاعي  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 معيد 0صفر85م716981عباس محسن غافل خلف221741028047 51  0.00

88 معيد 72580مم7080عباس محسن لفته جبار221741028048 52  0.00

83 معيد 5265387174520عبد الرحمن عون حميد جابر221741028049 53  0.00

87 معيد 760صفر81م86صفرعبد ا حوري عامر معن221741028050 54  0.00

79 معيد 880م75صفر7876عقيل حبيب ضمد عبيد221741028051 55  0.00

88 معيد 100830صفرمم73عقيل مجيد عامر منصور221741028052 56  0.00

79 ناجح 535050505050382علي بشير عبد جبر221741028053 57  54.57

94 ناجح 869086929686630علي جوده معيش طوكان221741028054 58  90.00

68 معيد 5050377068560علي حسين جهاد نايف221741028055 59  0.00

76 معيد 6550286657370علي رعد كاظم عنود221741028056 60  0.00

88 ناجح 8292801009269603علي طويس عبد الحسين محيسن221741028058 61  86.14

69 معيد 8378670م7385علي عبد الحسين ورد خليف221741028059 62  0.00

88 معيد 6273700م98صفرعلي مجيد اخوير شويع221741028060 63  0.00

78 معيد 685770570م62علي مكطوف نعيمه محيسن221741028062 64  0.00

60 معيد 5839355038500علي ناصر كاغد مشتت221741028063 65  0.00

78 معيد 6467640م6366علي نوري دفتر رداد221741028064 66  0.00

87 معيد 0صفر7988صفر6081علي هادي كاظم سهيم221741028065 67  0.00

87 معيد 0مصفر885372صفرعلي هيثم طراد طاهر221741028066 68  0.00

92 ناجح 919679968980623علي يوسف عبد الباري نعمه221741028067 69  89.00

90 ناجح 778784828484588عماد كامل عويد هليل221741028068 70  84.00

82 معيد 85947897860صفرعمار جابر عبيد منصور221741028069 71  0.00

89 معيد 0م8896م8694عمار سامي طعيمه كصيص221741028070 72  0.00

82 معيد 0صفر5356505954عيسى زعيبل سعدون كطان221741028072 73  0.00

88 ناجح 799483949192621كرار رضا حسين م221741028073 74  88.71

90 ناجح 927389898372588كرار ستار كاطع محسن221741028074 75  84.00

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 :4
ذي قار

اعدادية الرفاعي  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

85 معيد 650م91صفرم75مالك فهد خلف علي221741028076 76  0.00

81 معيد 7272730م5659م باقر ثجيل ثويني221741028077 77  0.00

83 ناجح 898887839183604م حسن حافظ خير ا221741028078 78  86.29

93 معيد 0م9395م7989م سالم فليح رفيع221741028079 79  0.00

87 معيد 6987509479410م فارس محسن عبد الحسين221741028080 80  0.00

92 معيد 0صفر81100949698م قاسم ثجيل سلمان221741028081 81  0.00

82 معيد 0صفر9381صفرصفر67مشتاق حسن علوان عجيل221741028082 82  0.00

83 معيد 5031353040380مصطفى صالح صياد طاهر221741028083 83  0.00

85 معيد 0صفر6954م5450مهند فلح عبد الحسن ظاهر221741028084 84  0.00

88 معيد 0صفر707769صفر92موسى حسين زمام سلمان221741028085 85  0.00

92 معيد 9789910صفر9194نوفل حميد كعود جياد221741028086 86  0.00

87 معيد 8192780م7368هادي صالح علي عبيد221741028087 87  0.00

89 معيد 62730م605666هادي مالح عبد الحسن ظاهر221741028088 88  0.00

م معيد 0ممممممهارون هادي مخيمر صايل221741028089 89  0.00

77 معيد 0صفر4152م5469وليد جبار علي حسن221741028090 90  0.00

91 ناجح 909996989591660يحيى جعفر شاكر مجبل221741028091 91  94.29

83 معيد 0صفرم83م6589يوسف سلمان جباري يوسف221741028092 92  0.00

88 معيد 78720م836888يوسف وارد صكر منذور221741028093 93  0.00

المشاركون

93 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 69 24 % 25.81

 98.77

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

81 

80 

 86.25

80 

69 

76  5775 74 74 0 

62 38 61 64 53 0 

 81.58 66.67 81.33 86.49 71.62 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


