
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 :

الول الدور

المعدل

الحيائي

99 ناجح 645051605050424صادق ابراهيم مليك عيال221511311038 1  60.57

56 معيد 2755505040600علي كاظم عواد خلف221611311018 2  0.00

م معيد 4050593841500احمد اسماعيل حسن حمود221741311001 3  0.00

91 ناجح 737378786677536احمد حيال مشري حواس221741311002 4  76.57

81 معيد 500م50صفر5464احمد عباس رومي سالم221741311003 5  0.00

95 معيد 81800م79صفر76احمد م عياي فنفون221741311005 6  0.00

93 معيد 9873750صفرصفر78ازهر عدنان نصير والي221741311007 7  0.00

77 ناجح 577977917579535امجد ناجي نعيم حسين221741311008 8  76.43

م معيد 900م98م98مامين غازي سعيد صحن221741311009 9  0.00

68 معيد 7840500م5050ايوب عيسى رزاق حسين221741311011 10  0.00

79 معيد 5329806468820بهاء منصور طاهر شهاب221741311012 11  0.00

81 معيد 9280320صفر8095جابر مجيد جابر علي221741311013 12  0.00

81 معيد 840م79مصفرمجعفر م علي جابر221741311014 13  0.00

78 ناجح 615050745058421حسام م حسين حسن221741311015 14  60.14

63 معيد 330م2535%3518حسن سعيد عبد محيسن221741311017 15  0.00

89 معيد 0م79مم7788حسين خلف عواد عامر221741311018 16  0.00

76 معيد 0%13م51395022حسين علي ثجيل منجل221741311019 17  0.00

84 معيد 600صفر62625864حمزه رزاق حمزه خلف221741311021 18  0.00

81 معيد 0م%3856282315حيدر حسين محيل معيشي221741311022 19  0.00

88 معيد 610صفر50صفر5352حيدر علي عبيد سعيد221741311023 20  0.00

82 ناجح 687275505750454رسول صبحي غافل جابر221741311025 21  64.86

83 ناجح 525850665150410رشيد حاشوش عايش مشحن221741311026 22  58.57

75 معيد 0صفر4230416441رضي مجيد شناوه سفيح221741311027 23  0.00

95 معيد 0صفر8391صفر8390زين العابدين شاكر عبد عوده221741311028 24  0.00

80 معيد 5657820صفر6262ستار جبار مزيعل عصيد221741311029 25  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 :2
ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

70 معيد 560م50623250سجاد بشير عبد الحسين م221741311030 26  0.00

75 معيد 0مم%17%353312سجاد علي حسن رداد221741311031 27  0.00

85 ناجح 585071565172443سجاد مجيد شناوه سفيح221741311032 28  63.29

83 ناجح 598184817782547سعد ا تركي ثجيل بجاي221741311033 29  78.14

64 معيد 0صفر%15تسع%393217سعد رحيم زروك ثويني221741311034 30  0.00

84 ناجح 828171647475531سعد صباح بهلول جلل221741311035 31  75.86

64 معيد 0صفرم38صفرم40سليم فيصل جلب كاظم221741311036 32  0.00

90 معيد 600صفر77صفر7681سنان تركي عبد الحسن حسون221741311037 33  0.00

79 معيد 640صفر63صفرم53عباس ثامر داود صويل221741311038 34  0.00

66 معيد 0صفر2727ثلث30معباس عزيز عليخ خضر221741311039 35  0.00

95 معيد 9584940م100معبد الخالق كريم جبار خليفه221741311041 36  0.00

صفر معيد 69820صفر688868علي حسن مكحول عبد221741311043 37  0.00

93 معيد 0صفرصفر5976صفر55علي حميد عباس م221741311044 38  0.00

83 معيد 0صفرصفر53797373علي رحمن بهلول جلل221741311045 39  0.00

66 معيد 3964365050410علي عباس علي مشعل221741311047 40  0.00

75 معيد 4041526450610علي عبد الحسين كاظم مزيعل221741311048 41  0.00

72 معيد 4164504231340علي عيسى انعيم عزيز221741311049 42  0.00

84 ناجح 718975886480551علي كاظم م دخيل221741311050 43  78.71

64 معيد 0صفر2832%303416علي كامل احمد ناصر221741311051 44  0.00

63 معيد 3221254028310علي م جخيور عباس221741311052 45  0.00

97 معيد 0صفرصفر92صفر96صفرعلي م حبيب زماخ221741311053 46  0.00

66 معيد 4029506150600علي يونس خير ا جعاز221741311054 47  0.00

83 ناجح 655082805365478عماد جواد كاظم لفته221741311055 48  68.29

97 ناجح 708987968390612عون عبد الكريم عليوي مدهوش221741311056 49  87.43

90 معيد 0صفرم777050%11غيث جاسم عبد الصاحب خلف221741311057 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 المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

83 ناجح 676666695568474قاسم سرحان كاظم طارش221741311058 51  67.71

86 معيد 5837505050640قاسم م حاجم سبود221741311059 52  0.00

90 ناجح 575078817171498كرار زامل طلب سهر221741311060 53  71.14

87 ناجح 575770655765458كرار كريم جاسم م221741311061 54  65.43

81 ناجح 738593906086568ماجد سامي حميد كشاش221741311062 55  81.14

87 معيد 0صفر667469م26مجتبى حسين عطيه روضان221741311063 56  0.00

73 معيد 0مصفر69صفر5259م حسين عبد حمادي221741311064 57  0.00

86 معيد 0صفر9079صفر7478م سعود عبد علي حياوي221741311066 58  0.00

76 معيد 9579260صفر88سبعم سهيم عبد  جازع221741311067 59  0.00

79 معيد 0صفرم77828381م صالح فليح طربوش221741311068 60  0.00

97 ناجح 9699100999597683م عبد الحسين جاسم م221741311069 61  97.57

94 معيد 890صفر8889م94م فاضل رسن وهيب221741311071 62  0.00

81 معيد 5041234137500م قاسم م فدعم221741311072 63  0.00

95 معيد 0مصفرصفرم88صفرم وليد حميد شراد221741311074 64  0.00

84 معيد 0صفر8670صفر6471مرتضى طالب نجم عكله221741311075 65  0.00

84 معيد 540م68مصفرممسلم حسين صاحب خليف221741311077 66  0.00

81 معيد 660صفر77836883مسلم ستار جبار سلطان221741311078 67  0.00

88 معيد 740م82م5862مسلم صادق خلطي هفات221741311079 68  0.00

68 معيد 29640صفر555865مشرق جمال خضير عبد الحسن221741311080 69  0.00

م معيد 610م71م5050مصطفى فاضل حسين علوان221741311081 70  0.00

74 ناجح 507650666650432مصطفى كامل غافل جهيد221741311082 71  61.71

66 معيد 26360صفر%505611مهدي م حنون العيوس221741311083 72  0.00

صفر معيد 0م9970م85ممهند صبار عبد شمال221741311084 73  0.00

86 معيد 0صفر8269صفر6976مهيمن احمد رزاق كاظم221741311085 74  0.00

59 معيد 0صفرصفر32م4021نجم عبد ا نعمه راضي221741311087 75  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 :4
ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

95 ناجح 748184697183557نور الدين طالب علي رشود221741311088 76  79.57

88 معيد 830م71م7171ياسين محسن رحيل جوده221741311089 77  0.00

91 معيد 650م67506750يحيى م فليح حسن221741311090 78  0.00

92 معيد 5568276176800حسام صلح حسن يعقوب221741311091 79  0.00

76 معيد 7362615828510امنيات سعد عبد الساده طارش221742311001 80  0.00

75 معيد 38580صفر513453براء حسين جبار م221742311003 81  0.00

86 ناجح 697556605658460بروج اياد جاسم سبحان221742311004 82  65.71

57 معيد 3150600صفر50%15تبارك سعيد كريم امير221742311005 83  0.00

93 ناجح 657655805162482حوراء عبد الكاظم حلو صالح221742311006 84  68.86

90 معيد 560صفر57صفرصفر64رويده محسن م راشد221742311007 85  0.00

89 معيد 5250504141670زهراء حسن هاشم م221742311008 86  0.00

92 معيد 0صفرصفرصفر857794زهراء مطشر عكله بادي221742311009 87  0.00

69 معيد 5034255035300زهراء هيثم دغيم كماش221742311010 88  0.00

69 معيد 6350503750270زينب حميد ناصر حسين221742311011 89  0.00

79 معيد 0ممم506433زينب زيد علي صادق221742311012 90  0.00

79 معيد 55500صفر625041زينب عباس صاحب باجي221742311013 91  0.00

93 معيد 0صفرمصفرصفرصفر21ساره فاضل عويد كاظم221742311014 92  0.00

88 معيد 0صفر5668م58أربعصابرين سالم شناوه مطر221742311015 93  0.00

60 معيد 4230312236390صفاء رحيم عبد جازع221742311016 94  0.00

74 معيد 0صفر6050503434ضحى عباس كاظم حمدان221742311017 95  0.00

74 معيد 310صفرصفر608332ضمياء ريحان كاظم مهوس221742311018 96  0.00

83 معيد 6354650م6470مها عبد الهادي حبيب زغير221742311019 97  0.00

85 ناجح 815452555850435هبه حمادي محسن ادهيمش221742311020 98  62.14

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 :5
ذي قار

اعدادية الرفاعي المسائية للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

المشاركون

98 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 76 22 % 22.45

 97.85

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

93 

91 

 74.44

90 

67 

92  8293 79 89 0 

68 46 66 46 57 0 

 73.91 56.10 70.97 58.23 64.04 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


