
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  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

71 معيد 5032505250500جهاد كاظم فرهود م221521028014 1  0.00

73 معيد 5020705050500حسين شعلن خلف نصر ا221521028019 2  0.00

69 معيد 5026503351500مرتضى م صندل خليفه221521028068 3  0.00

82 ناجح 505350576354409عباس هاني حسن خيون221621028042 4  58.43

81 معيد 5040306952500اشرف مهدي صالح ساجت221721028001 5  0.00

80 معيد 6550500صفر5826امير حسن فيصل رضا221721028002 6  0.00

صفر معيد 5027655057410انور م ثجيل برع221721028003 7  0.00

82 معيد 3829505053410ايمن حسن جبر حمود221721028004 8  0.00

89 معيد 614060560%5018باقر رشيد حمد منشد221721028005 9  0.00

91 معيد 53500صفر573950بهجت عبد الرضا راشد مجلب221721028006 10  0.00

83 معيد 6737773370660جعفر كامل حسين صلبوخ221721028008 11  0.00

81 معيد 5029503040540حاكم جبار زايد عبد الكريم221721028009 12  0.00

81 معيد 5754713378650حسين جبار علوان حميدي221721028011 13  0.00

86 معيد 5038555073500حسان جبار عبد شمال221721028012 14  0.00

75 معيد 5550320صفر3828حسن فليح حسن مزعل221721028013 15  0.00

88 معيد 5032553850500حسن كريم عذاب سلمان221721028014 16  0.00

79 معيد 5038595050510حسن منخي جابر حسين221721028015 17  0.00

68 معيد 532350350%3615حسين بنوان عامر هاشم221721028016 18  0.00

91 ناجح 515474766755468حسين خماط جبر راضي221721028017 19  66.86

82 معيد 502540390%4018حسين سعد زغير جاسم221721028018 20  0.00

87 معيد 5237675664650حسين عباس موسى جبر221721028019 21  0.00

82 معيد 4222763150540حسين فليح حسن حمود221721028020 22  0.00

92 معيد 5550644159500حسين كريم عذاب سلمان221721028021 23  0.00

89 معيد 4138575050400حمزه رحمن خلف ساجت221721028022 24  0.00

89 معيد 5638676056590حيدر عدنان جخم عيدان221721028023 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  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 معيد 3721515331280رحمن هاشم م راشد221721028024 26  0.00

88 ناجح 515666506070441زين العابدين انور عبد الرضا علي221721028025 27  63.00

84 معيد 5624704250860ساجد حسين حسن خويطر221721028026 28  0.00

83 معيد 4222695250410سالم رشيد حمد منشد221721028027 29  0.00

71 معيد 2731290%17%3618سالم م رزاق بشيت221721028028 30  0.00

61 معيد 35240%29255017سامي جعفر فرج صالح221721028029 31  0.00

84 ناجح 688582696574527سامي حميد نعيثل برغوث221721028030 32  75.29

33 معيد 2735310ست21%18سجاد جبر حاتم كشاش221721028031 33  0.00

89 معيد 35310صفر39%5017سجاد جواد كاظم خضير221721028032 34  0.00

85 معيد 5032622442380سجاد حميد حيدر عبد الرضا221721028033 35  0.00

69 معيد 283868610عشرصفرسجاد سليم خضير جابر221721028034 36  0.00

93 ناجح 747286516685527سجاد فاضل حسن شعيبث221721028035 37  75.29

67 معيد 502053510%4118سلم جابر حنون عبيد221721028036 38  0.00

87 معيد 6529716564730سلوان سعد عيدان مايع221721028037 39  0.00

90 ناجح 615082697879509سيف ربيح كاظم عيدان221721028038 40  72.71

89 معيد 2350230صفر2822سيف عبد الحسن زغير عباس221721028039 41  0.00

69 معيد 5027403068530سيف علي رشيد مجيد221721028040 42  0.00

87 معيد 5136838051600سيف لفته جابر جسر221721028041 43  0.00

72 معيد 233230300%2916شاكر كاطع رزاق بشيت221721028042 44  0.00

75 معيد 3731263140330صاحب حسين مطرود عباس221721028043 45  0.00

33 معيد 32380صفرصفرعشر28صباح حسين كريم نعمه221721028044 46  0.00

80 معيد 4222512954400ضياء قاسم نعيم حسون221721028045 47  0.00

61 معيد 3422342124210طه عماد طه ياسين221721028046 48  0.00

80 معيد 4138533741570عباس حسن جبر خليل221721028047 49  0.00

83 معيد 50260%19صفرعشر31عباس رعد عبد الساده لفته221721028048 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  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 4127383760300عباس سامي حميد عليوي221721028049 51  0.00

54 معيد 0%12%3215ممصفرعباس عبد عنكود رشود221721028050 52  0.00

78 معيد 3620332437340عباس عطا جاسب زويد221721028051 53  0.00

86 معيد 5738786565770عباس فاضل عويد رهيف221721028052 54  0.00

87 ناجح 646683507261483عباس ناصر صالح خلوي221721028053 55  69.00

54 معيد 41340%3611%16%13عزيز مهدي عزيز كرم221721028054 56  0.00

80 معيد 5024562753410عصام مالح عبد الحسن ظاهر221721028055 57  0.00

75 معيد 0م3922503950علي تركي حميد هلهول221721028056 58  0.00

88 معيد 5027503533500علي جميل راهي عبد221721028057 59  0.00

54 معيد 36280%33213018علي حسين عبد ا بشيت221721028058 60  0.00

97 معيد 5036504239370علي عوده جبر مبارك221721028059 61  0.00

66 معيد 304041330مصفرعلي كامل عاشور عصواد221721028060 62  0.00

93 ناجح 605068505854433علي لعيبي الطيف فهد221721028061 63  61.86

86 معيد 5139575357500علي م زويد مطر221721028062 64  0.00

92 معيد 0م5058م6451علي هداب سلمان جوده221721028063 65  0.00

63 معيد 5021256031320عمار ياسر خماط بشيت221721028064 66  0.00

73 معيد 5023655039380فاضل خلف حسن ذرب221721028065 67  0.00

82 معيد 5020363050340كاظم م صالح مهنه221721028066 68  0.00

64 معيد 312131390عشر40كرار جبار عبد علي حسين221721028067 69  0.00

86 معيد 60560صفر512567كرار عبد الكاظم كريم غضبان221721028068 70  0.00

88 ناجح 515060567750432مؤمل زكي عبد ا سلمان221721028069 71  61.71

76 معيد 353650300%5018مؤيد حسين عبد علي حسين221721028070 72  0.00

85 ناجح 565177726156458مالك كريم دخيل ناصر221721028071 73  65.43

75 معيد 545258590%5019ماهر حسن علوان جبر221721028072 74  0.00

80 معيد 5322647560540ماهر كاطع رزاق بشيت221721028073 75  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 :4
ذي قار

اعدادية الرفاعي  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

66 معيد 502842230%2912ماهر ناظم فرهود م221721028074 76  0.00

67 معيد 403236220%3814متيم خضير جابر جسر221721028075 77  0.00

86 معيد 3824505042500م المين سعد عبد الساده طارش221721028076 78  0.00

87 معيد 5027628561500م حميد عليج اشيجر221721028077 79  0.00

86 معيد 5230635050500م سلمان خصاف سلمان221721028078 80  0.00

72 معيد 2925210م%2213م فيصل هاشم نزال221721028079 81  0.00

74 معيد 36310%5013%3817م قاسم مطلك امير221721028080 82  0.00

83 معيد 683050380عشر50م هادي عزيز نعمه221721028081 83  0.00

90 معيد 5128768171500محمود صكبان عويد وحيد221721028082 84  0.00

73 معيد 532936330%3017مرتضى حسين علي عبد221721028083 85  0.00

89 معيد 5935826062500مرتضى ساجت كريم خليف221721028084 86  0.00

90 معيد 35686464690ممرتضى ناصر طخيم حسن221721028085 87  0.00

94 ناجح 615875698170508مسلم حسن فالح اعويد221721028086 88  72.57

80 معيد 5837813873400مسلم حيدر هاشم م221721028087 89  0.00

75 معيد 593455500%3818مسلم غالب علي خلف221721028088 90  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمسلم كريم مفضلي دمن221721028089 91  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشمصطفى احمد عبد علي صافي221721028090 92  0.00

م معيد 0مممممممصطفى حسين عطيه خفي221721028091 93  0.00

75 معيد 366637310%4118مصطفى سعيد مطشر مطر221721028092 94  0.00

م معيد 0مممممممصطفى صميدح سلمان عبيد221721028093 95  0.00

92 معيد 888676500صفر70مصطفى كاظم عذاب كزار221721028094 96  0.00

96 معيد 6951964083910مناف حسين سمير م221721028095 97  0.00

83 معيد 5153763557580منتظر سعد عزيز نعمه221721028096 98  0.00

68 معيد 322837210%2616منتظر سمير وحيد محيل221721028097 99  0.00

86 معيد 5740885068720منير سرحان زغير محيسن221721028098 100  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 :5
ذي قار

اعدادية الرفاعي  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

68 معيد 5050260ثلث3020نصير عدنان مالح مطلك221721028099 101  0.00

82 معيد 3522403438310هادي صالح هادي نهار221721028100 102  0.00

69 معيد 505050350صفر41هاشم ملذ غني هاشم221721028101 103  0.00

72 معيد 523638350%3818وسام سلمان جباري يوسف221721028102 104  0.00

91 معيد 5631675052630وسام كامل لفه عبد221721028103 105  0.00

87 معيد 6837815267580يحيى جبر عبد الرضا م221721028104 106  0.00

86 معيد 5022345060500يوسف سعيد كاظم عنود221721028105 107  0.00

91 معيد 0صفرصفر65778467يونس جبار حنون جابر221721028106 108  0.00

88 معيد 6529855378630يونس كاظم هاشم علي221721028107 109  0.00

صفر معيد 250صفر29صفر%2918ميثم ناصر دفتر رداد221721028108 110  0.00

المشاركون

110 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

2 97 11 % 10.00

 96.08

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

102 

98 

 57.43

101 

58 

100  99102 102 100 0 

16 69 47 67 52 0 

 16.00 69.70 46.08 65.69 52.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


