
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

2018/2017

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 ناجح 505951505450394ضياء قاسم نعيم حسون221721028045 1  56.29

72 ناجح 555371516050412عباس سامي حميد عليوي221721028049 2  58.86

83 معيد 5020686850500محمد هادي عزيز نعمه221721028081 3  0.00

م معيد 0مم6133م67احمد جبار حامد يوسف221821028001 4  0.00

77 معيد 5326295261500احمد محمد صالح خلوي221821028002 5  0.00

73 معيد 4237502163500اركان حامد زغير غافل221821028003 6  0.00

75 معيد 5040503272400الرضا علي ربيع لفي221821028004 7  0.00

89 معيد 36330%32332218امجد عمار هاشم نزال221821028005 8  0.00

95 ناجح 587464827464511امير حسن فيصل رضا221821028006 9  73.00

86 ناجح 575593679294544انور محمد ثجيل برع221821028007 10  77.71

77 معيد 3838502052520اياد عباس عيسى عذافه221821028008 11  0.00

83 معيد 3050385241560ايمن حسن جبر حمود221821028009 12  0.00

69 معيد 0م3952م3935حامد عزيز دلي لفته221821028011 13  0.00

64 معيد 23563655400صفرحسن حميد فارس لهيمد221821028012 14  0.00

79 معيد 5430355050500حسن صالح ناهي صخيري221821028013 15  0.00

85 معيد 505162500صفر50حسن فليح حسن مزعل221821028014 16  0.00

76 معيد 5040635075560حسن كريم عذاب سلمان221821028015 17  0.00

77 معيد 5935775567690حسين بنوان عامر هاشم221821028016 18  0.00

72 معيد 5037545066620حسين حسن زباله فرهود221821028017 19  0.00

72 معيد 5036503952500حسين سعد زغير جاسم221821028018 20  0.00

91 ناجح 565189506074471حمزه جمعه عبد فرحان221821028019 21  67.29

79 ناجح 526561567170454حمزه رحمن خلف ساجت221821028020 22  64.86

73 معيد 5241576763500حمزه عبد المير سمير ياسر221821028021 23  0.00

76 معيد 5241656850730حيدر عدنان هاشم شدوح221821028022 24  0.00

72 معيد 5329806469510رحمن هاشم محمد راشد221821028023 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

2018/2017

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

79 معيد 3636505766550رحيم محسن محمد مويش221821028024 26  0.00

79 معيد 6439833863690روضان غازي روضان طعيمه221821028025 27  0.00

73 معيد 5025245255610سالم محمد رزاق بشيت221821028026 28  0.00

77 معيد 5252500%373818سجاد جبر حاتم كشاش221821028027 29  0.00

69 معيد 59510%30283515سجاد حسن حسين بريج221821028028 30  0.00

71 ناجح 505054535755390سجاد حميد حيدر عبد الرضا221821028029 31  55.71

79 معيد 500م39502950سجاد سليم خضير جابر221821028030 32  0.00

91 معيد 4042695073600سجاد محمد صالح ناهي221821028031 33  0.00

76 معيد 5021502550540سلم جابر حنون عبيد221821028032 34  0.00

54 معيد 233860560%3915شاكر كاطع رزاق بشيت221821028033 35  0.00

78 معيد 365062550%4019صاحب حسين مطرود عباس221821028034 36  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشصفاء حمد صاحب عبد الحسين221821028035 37  0.00

65 ناجح 505150505950375عباس حليم عبد العباس غافل221821028036 38  53.57

88 معيد 3725547663500عباس رياض نعمه حسين221821028037 39  0.00

م معيد 0ممممممعباس عواد كاظم مسير221821028038 40  0.00

81 معيد 70710صفر625566عبد العظيم زويد موحان زناد221821028039 41  0.00

79 معيد 0م5842525468عقيل مسلم عجيل مطرود221821028040 42  0.00

84 معيد 5951692267610علي جوده لطيف عليوي221821028041 43  0.00

76 معيد 395042380%3919علي حسين عبد ا بشيت221821028042 44  0.00

95 ناجح 565684506869478علي داخل نعمه جبر221821028043 45  68.29

88 معيد 5952743779770علي طالب خلف علي221821028044 46  0.00

88 ناجح 628257747250485علي عوده جبر مبارك221821028045 47  69.29

76 معيد 3550500%403412علي كاظم هادي عطيه221821028046 48  0.00

81 معيد 67720صفر775774علي محمد خليل اسماعيل221821028047 49  0.00

96 معيد 0م5786مم68علي هداب سلمان جوده221821028048 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

2018/2017

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

72 معيد 0م67مم3624عمار علي حسين جبير221821028049 51  0.00

71 معيد 5037245871360عمار ياسر خماط بشيت221821028050 52  0.00

69 ناجح 515560558258430فاضل خلف حسن ذرب221821028051 53  61.43

72 معيد 4020363763500كرار جبار عبد علي حسين221821028052 54  0.00

81 ناجح 607063517970474كرار عدنان جخم عيدان221821028053 55  67.71

77 معيد 5035235071500مؤيد حسين عبد علي حسين221821028055 56  0.00

68 معيد 50500%50234019مؤيد محسن عيدان مايع221821028056 57  0.00

69 معيد 5025365060500متيم خضير جابر جسر221821028057 58  0.00

73 معيد 770صفر51358060مثنى عبد المحسن مهاوي حسن221821028058 59  0.00

77 معيد 4039316172570مثنى عجرش صالح فرهود221821028059 60  0.00

77 معيد 50500صفر506450مجتبى مهند عبد ا عبد الحسين221821028060 61  0.00

78 معيد 5750326557670محمد جواد كاظم عنود221821028061 62  0.00

76 ناجح 525979505670442محمد حسن حميد محمد221821028062 63  63.14

79 ناجح 505365506950416محمد شمخي جبر منخي221821028064 64  59.43

69 ناجح 505050515050370محمد غازي كريم خليف221821028065 65  52.86

74 معيد 5033295066500محمد فيصل هاشم نزال221821028066 66  0.00

70 معيد 3959500%272119محمد قاسم مطلك امير221821028067 67  0.00

82 معيد 5052572768500محمود حسين عبد الواحد عبد الرضا221821028068 68  0.00

58 معيد 4020233457500مرتضى حسين علي عبد221821028069 69  0.00

94 معيد 6141815083710مرتضى قاسم عبد خزعل221821028070 70  0.00

63 معيد 3928652561530مسلم حسن هاشم طعمه221821028071 71  0.00

81 معيد 5032613864500مسلم ديوان طعيمه خلوي221821028072 72  0.00

64 معيد 3224353455390مسلم كريم مفضلي دمن221821028073 73  0.00

85 معيد 3922294073500مصطفى حسين عطيه خفي221821028074 74  0.00

73 معيد 4031355057510مصطفى سعيد مطشر مطر221821028075 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

2018/2017

المدرســــــــة :

028رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

73 معيد 520صفر37235050مصطفى صميدح سلمان عبيد221821028076 76  0.00

73 معيد 4231305959390منتظر سمير وحيد محيل221821028077 77  0.00

86 ناجح 505661506458425منتظر عقيل حمد زايد221821028078 78  60.71

87 ناجح 605068516661443منتظر ماجد موسى عذافه221821028079 79  63.29

صفر معيد 4235416252570نصير عدنان مالح مطلك221821028080 80  0.00

المشاركون

80 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

1 62 17 % 21.25

 98.65

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

74 

73 

 62.67

75 

47 

73  7274 73 70 0 

24 45 47 68 63 0 

 32.88 62.50 63.51 93.15 90.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


