
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  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

56 معيد 5029335027320ابراهيم خليل ابراهيم خيون221751028001 1  0.00

60 معيد 5327340صفر6040احمد حكيم محسن فاطس221751028002 2  0.00

52 معيد 7083720صفر7161احمد رياض تركي محسن221751028004 3  0.00

80 معيد 0%17%5021423615احمد عمار هاشم نزال221751028006 4  0.00

69 معيد 0%14%5029585114احمد قاسم عبود خابط221751028007 5  0.00

83 معيد 630صفر68746888احمد مرعي نعيمه شوج221751028008 6  0.00

87 معيد 0م94صفر749686اسعد مزهر مذبوب منخي221751028009 7  0.00

76 معيد 5533646050690القاسم نجدي فليح حساني221751028010 8  0.00

65 معيد 5037560صفرصفر58ايثار فيصل عاجل مشلوخ221751028013 9  0.00

60 معيد 5637424033510باقر مجيد جابر علي221751028014 10  0.00

73 معيد 500صفرصفر505039حسام راشد مزعل غران221751028016 11  0.00

55 معيد 54550صفرصفر5050حسام عبد الغني شباط زاير221751028018 12  0.00

80 معيد 5550726232500حسن حديد راهي كاطع221751028019 13  0.00

63 معيد 5038535038230حسن ستار نصير والي221751028020 14  0.00

82 معيد 5039400م7859حسن علي فرحان بنيان221751028022 15  0.00

51 معيد 26250صفر313554حسن عواد كاظم مسير221751028023 16  0.00

81 معيد 590صفرصفر626665حسن فالح علي نعمه221751028024 17  0.00

50 معيد 210صفر31243025حسين ثامر عمعوم صفوك221751028027 18  0.00

83 معيد 72610م68م57حسين جبار عبد ا حسن221751028028 19  0.00

52 معيد 0%16سبعم265034حسين جمعه منصور سالم221751028029 20  0.00

67 معيد 0م3735555327حسين حميد هليل ميزر221751028030 21  0.00

69 معيد 380%5839543014حسين خماط رشك عذافه221751028031 22  0.00

71 معيد 33500م54صفر54حسين خير ا دخيل ناصر221751028032 23  0.00

78 معيد 5740674139330حسين عبد الرزاق هلل فتات221751028034 24  0.00

63 معيد 0%505054522019حسين علوان جاسم م221751028035 25  0.00
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61 معيد 5033396127410حسين كاظم لفته سلمان221751028036 26  0.00

73 معيد 6339687866500حمزه دليل لفته جحيش221751028038 27  0.00

85 معيد 5226350صفر5026حمزه رسن زعيبل بريج221751028039 28  0.00

69 معيد 340%5026583119حمزه رعد عباس عبد221751028040 29  0.00

67 معيد 5133435030250حمزه علي مهدي خلف221751028041 30  0.00

69 معيد 0عشرتسع5036%5017حمزه محسن خصاف سلمان221751028042 31  0.00

85 معيد 5965506750380حيدر جبار صبيح عثمان221751028043 32  0.00

صفر معيد 0صفرصفرصفر545951حيدر خالد تركي فارس221751028044 33  0.00

78 معيد 0صفرصفر50303650حيدر رزاق مناحي كيطان221751028045 34  0.00

84 معيد 7380870صفر70%16حيدر عبد الكريم باهض تقي221751028046 35  0.00

68 معيد 5032526828340حيدر قاسم هادي جابر221751028048 36  0.00

84 معيد 0صفر618250م67حيدر م خليف عبد221751028049 37  0.00

85 معيد 6740506851500خير ا عدنان جخم عيدان221751028050 38  0.00

77 معيد 620صفر707083مداود سالم مري عطيه221751028051 39  0.00

77 معيد 640صفر72596050رحمن مالك زغير غافل221751028052 40  0.00

75 معيد 0صفر7150875765رضا حسان شكاحي كيطان221751028053 41  0.00

79 معيد 502826230%5417رواد حامد جحيل هدل221751028054 42  0.00

50 معيد 0%16%14%5914%5614رياض قادر شراد شرف221751028055 43  0.00

81 معيد 805029290م52رياض هادي طراد عيسى221751028056 44  0.00

م معيد 0ممممممستار حمود عباس شمخي221751028057 45  0.00

57 معيد 0صفر6539م5937سجاد شمخي جابر خير ا221751028058 46  0.00

79 معيد 41280صفر643657سجاد صكر بهلول خليف221751028059 47  0.00

57 معيد 0صفر22صفر3442صفرسجاد عاشور يرو حاجم221751028060 48  0.00

67 معيد 5034635352310سجاد عدنان هاشم شدوح221751028061 49  0.00

79 معيد 550صفرم3353صفرسجاد محسن حامد يوسف221751028063 50  0.00
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87 معيد 0صفر9258صفر8072سجاد منذر بنيه شمخي221751028064 51  0.00

70 ناجح 508355747078480سجاد مهدي جبر واوي221751028065 52  68.57

76 معيد 420%5038585019سجاد نعيم كاظم حسوني221751028066 53  0.00

79 معيد 0صفر7262726456سجاد ياسر عكار جاسم221751028067 54  0.00

65 معيد 5531415033380سعد نعيم حسن طارش221751028068 55  0.00

76 معيد 0صفر6630696542سعدون كامل عجيل جخيور221751028069 56  0.00

85 ناجح 687181688777537سلم جبار عطشان كاطع221751028070 57  76.71

78 معيد 5028506174770سلم جميل شبوط عليوي221751028071 58  0.00

74 معيد 5750596532380سلم عادل حسن سلمان221751028072 59  0.00

72 معيد 340%3826503716سلمان كبر عوده زمام221751028073 60  0.00

69 معيد 320أربع%42275015سيف حازم فليح هادي221751028074 61  0.00

76 معيد 5550506431500سيف علي محسن حواس221751028075 62  0.00

60 ناجح 505053635056382صلح مهدي جبر واوي221751028078 63  54.57

78 معيد 5229643939280ضياء علي جاسم حنوف221751028080 64  0.00

م معيد 5850725150500ضياء عوده شاهين حسين221751028081 65  0.00

55 معيد 360%5038645011طاهر حمود طاهر م221751028082 66  0.00

60 معيد 6356407281720طاهر صادق شاكر مجبل221751028083 67  0.00

53 معيد 5532573828520طه حسين محسن فليح221751028084 68  0.00

54 معيد 270م4124%5217عباس صدام نعيمه لفته221751028085 69  0.00

84 معيد 0مم58586241عباس عدنان ناهي حسين221751028087 70  0.00

83 معيد 6131505628340عباس عذاب نصار عويد221751028088 71  0.00

81 معيد 0صفرم72587181عباس ناجي خصاف سلمان221751028089 72  0.00

65 معيد 0%13تسع%4219م36عباس ناجي رزاق جار ا221751028090 73  0.00

64 معيد 0ممم50م50عباس نعيم بكال خلف221751028091 74  0.00

83 معيد 0صفر6163518365عباس هاشم خير ا عبد221751028092 75  0.00
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74 معيد 290تسعم22%2419عبد الصمد يوسف يعكوب محسن221751028093 76  0.00

72 معيد 420صفر40384158عبد ا حسين خلف نكيل221751028094 77  0.00

50 معيد 500%2650503215عدي صدام نعيمه لفته221751028096 78  0.00

75 معيد 5343416241590علء فليح حسن عوده221751028098 79  0.00

76 معيد 6027502840350علء م لفته مجباس221751028099 80  0.00

73 معيد 5535505130500علي باسم رحم سفيح221751028100 81  0.00

م معيد 0ممممممعلي جاسب جيجاب مسلم221751028101 82  0.00

80 ناجح 515765645256425علي جبار حسن ذرب221751028102 83  60.71

89 معيد 80868183940معلي جميل صبخه دغمير221751028103 84  0.00

59 معيد 200ثلث41265522علي جوده عطيه م221751028104 85  0.00

71 معيد 0%17%11صفر633551علي حسين كاظم شمخي221751028106 86  0.00

م معيد 0ممممممعلي حميد كوعي ابراهيم221751028107 87  0.00

78 معيد 663051500مصفرعلي شعلن علي مطرود221751028108 88  0.00

م معيد 0ممممممعلي قاسم رزاق حسين221751028111 89  0.00

71 معيد 380%675017ممعلي قاسم كاظم جاسم221751028112 90  0.00

صفر معيد 220صفرمصفر5021عوده خليل خوير معيش221751028115 91  0.00

86 ناجح 748475987774568غسان رحيم كريم غضبان221751028116 92  81.14

م معيد 0ممممممكاظم هلل صالح كاطع221751028120 93  0.00

62 معيد 32500صفر6853%19كرار رحيم عبد الحسن شلش221751028121 94  0.00

81 معيد 7040715957570محسن عدنان جخم عيدان221751028125 95  0.00

56 معيد 0م41صفر502650م اسماعيل عباس راضي221751028127 96  0.00

50 معيد 0أربعصفر22م3226م رعد كاظم عنود221751028130 97  0.00

77 معيد 0صفر22صفر572859م زعيم نجم عبد ا221751028131 98  0.00

90 ناجح 818675618180554م شميل م حسين221751028132 99  79.14

صفر معيد 0صفرصفرصفر3634صفرم علي صادق عبد العزيز حسين221751028133 100  0.00
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71 معيد 5050593322250م قاسم حزام عنود221751028134 101  0.00

69 معيد 0%16تسع36م%18صفرم كاظم والي جار ا221751028135 102  0.00

86 معيد 320صفر70%6013صفرم كريم لمي صاحي221751028137 103  0.00

87 معيد 0صفرصفر22612568م نعمه رحم جابر221751028138 104  0.00

67 معيد 550مم665763مرتضى ثجيل ضلل هبر221751028139 105  0.00

69 معيد 5021300م5050مرتضى جابر نجدي بشير221751028140 106  0.00

74 معيد 33410صفر505050مرتضى حمود حسين جوعان221751028141 107  0.00

54 معيد 0مصفرم292657مرتضى ناصر حسين عذيب221751028142 108  0.00

62 معيد 0سبعأربع%41275219مسلم عيسى شناوه غضبان221751028143 109  0.00

م معيد 0مممممممسلم م عباس شمخي221751028144 110  0.00

79 معيد 0صفر36صفر665163مصطفى رحيم وذيح علي221751028145 111  0.00

84 معيد 41500صفر666473مصطفى علي خضير سهيل221751028146 112  0.00

62 معيد 0مممممممصطفى علي عباس شمخي221751028147 113  0.00

76 معيد 620م62746669مصطفى مجيد كلهام علي221751028148 114  0.00

71 معيد 41350صفر586864مصطفى نعيم حمزه مطرود221751028149 115  0.00

77 معيد 0صفر21م513571مظاهر جمال عباس صافي221751028150 116  0.00

59 معيد 200صفرم52صفر40مقتدى كامل عاشور عصواد221751028151 117  0.00

84 معيد 410صفرمصفر64ممقتدى مشتاق طالب نعيم221751028152 118  0.00

94 معيد 6870823450420منتظر جبار حسين خليفه221751028153 119  0.00

77 معيد 0صفر5239586150ناظم سالم فليح رفيع221751028155 120  0.00

65 معيد 5031685923330نصير عيدان علي حسوني221751028156 121  0.00

77 معيد 5550535027240هادي جميل ربح شبيب221751028157 122  0.00

65 معيد 340ثمان50285050هاشم كاظم جابر هاشم221751028158 123  0.00

76 معيد 5733555826500هشام حيدر هاشم م221751028159 124  0.00

81 ناجح 595077675460448وسام عوده شاهين حسين221751028161 125  64.00
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84 معيد 0صفر61م77صفر76يوسف قاسم عبد الحسن شلش221751028163 126  0.00

المشاركون

126 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 119 7 % 5.56

 97.48

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

119 

116 

 79.13

115 

91 

112  114106 113 113 0 

48 85 64 31 40 0 

 42.86 74.56 60.38 27.43 35.40 0.00
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