
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

2018/2017

المدرســــــــة :

311رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الحيائي

88 ناجح 666570546450457اثير رحيم بكال خلف221841311001 1  65.29

م معيد 0صفرصفرم59مصفراحمد سعدون جاسم ياسر221841311002 2  0.00

50 معيد 0%2115م382529احمد علي جبار كاظم221841311004 3  0.00

100 معيد 360تسع64782220احمد كامل احمد ناصر221841311005 4  0.00

88 معيد 6176222035250احمد كريم ناصر رسن221841311006 5  0.00

92 معيد 0مصفرمم85ماحمد محمد فرج جابر221841311007 6  0.00

م معيد 0مممصفرم50احمد هادي شهيب جبار221841311008 7  0.00

صفر معيد 988410093920مامين غازي سعيد صحن221841311009 8  0.00

99 ناجح 689088878566583برغش عواد حبتر مسير221841311011 9  83.29

76 معيد 0أربع%14صفر25م29جعفر صلح هادي مبارك221841311012 10  0.00

71 معيد 0%3317صفر%505014حسن ديري درج مجلي221841311013 11  0.00

95 معيد 74650صفر748981حسن عبد الرحمن عزيز عبد الحسن221841311015 12  0.00

100 ناجح 939286637675585حسن علي حسين عليوي221841311016 13  83.57

100 معيد 0م74صفرم8380حسين خلف عواد عامر221841311017 14  0.00

98 معيد 0صفرصفرصفر839989حسين عادل خيون عباس221841311018 15  0.00

87 معيد 0%295011%503618حسين علء جدوع علوي221841311019 16  0.00

86 معيد 5950505050260حسين علي جميل والي221841311020 17  0.00

85 معيد 74630صفر9289محسين علي سلمان تركي221841311021 18  0.00

88 معيد 72900صفر87صفر81حسين كاظم جبر بكال221841311022 19  0.00

م معيد 0صفرمصفرم9599حسين مالك كريم هادي221841311023 20  0.00

م معيد 0ممممممحسين محمد ياسين بشيت221841311024 21  0.00

88 معيد 0مصفر73ممصفرحيدر حسن نعمه غانم221841311025 22  0.00

89 معيد 0م29صفر62م59حيدر زامل خماط كريم221841311026 23  0.00

94 معيد 520صفر72625493حيدر علي عبيد سعيد221841311027 24  0.00

80 معيد 0صفرم8356م81حيدر غالب مطشر عبيد221841311028 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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ذي قار
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الول الدور

المعدل

الحيائي

91 معيد 320صفرصفر638485سجاد بشير جهيد بدر221841311030 26  0.00

71 معيد 270مصفر505050سجاد حيدر لعيبي حسن221841311031 27  0.00

77 معيد 500صفرصفر535965سجاد نبيل نعيم محسن221841311032 28  0.00

م معيد 0م9587م92مسجاد نعيم محسن شمخي221841311033 29  0.00

84 معيد 0%505033323012سعد رحيم زروك ثويني221841311034 30  0.00

73 معيد 0صفر31صفر352822سيف علي خيري حسن221841311035 31  0.00

م معيد 0مممممصفرصادق جبار حسن علي221841311036 32  0.00

87 معيد 500م55606433ضرغام سالم جلب عجيل221841311037 33  0.00

81 معيد 0صفر50صفرصفر6957عايد نعيم عبد هويدي221841311038 34  0.00

98 معيد 77770صفر708786عباس عبد ا شناوه محمد221841311039 35  0.00

63 معيد 29210صفر505025عباس عزيز عليخ خضر221841311040 36  0.00

99 معيد 971000م9610096عبد الخالق كريم جبار خليفه221841311042 37  0.00

76 معيد 35210صفر527250علي اسعد شهاب ثجيل221841311043 38  0.00

صفر معيد 0صفر80صفر708888علي سعود مزهر مكطوف221841311044 39  0.00

58 معيد 5250412824290علي كريم كنون جاسم221841311047 40  0.00

80 معيد 5350502225280علي محمد حسين حميدان221841311048 41  0.00

93 معيد 65730صفر708782علي مسلم صبيح بردان221841311049 42  0.00

99 معيد 630م75889383فارس طالب شهاب كاظم221841311051 43  0.00

94 معيد 63710صفر808572قصي علي حسين حميد221841311052 44  0.00

86 معيد 5132615033250كرار خضر بادي علي221841311053 45  0.00

100 معيد 0صفر97981009891كرار كامل جابر حسوب221841311054 46  0.00

84 معيد 0م55صفرصفر5934مجتبى حسين عطيه روضان221841311056 47  0.00

82 معيد 0مم30صفر5057محمد بشار شرهان عذير221841311057 48  0.00

91 معيد 0صفر75797674صفرمحمد جبار بليس عذار221841311058 49  0.00

81 معيد 5050525630220محمد جواد كاظم عباس221841311059 50  0.00
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عمار اسماعيل خليل زكي
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المديرية :
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الول الدور

المعدل

الحيائي

89 معيد 61590صفر6253ممحمد حسن عجيل عليوي221841311060 51  0.00

74 معيد 0م5659م5073محمد حسين عبد حمادي221841311061 52  0.00

76 معيد 850م64808381محمد خضير صبر نغيش221841311062 53  0.00

99 معيد 0عشرم82صفر88صفرمحمد سهيم عبد جازع221841311063 54  0.00

84 معيد 39300صفر65م61محمد شهاب كاظم جراد221841311064 55  0.00

91 معيد 0مممممصفرمحمد قاسم حمزه حمود221841311065 56  0.00

86 معيد 5950505030380محمد قاسم محمد فدعم221841311066 57  0.00

100 معيد 8279803750500محمود عناد محيل محمد221841311070 58  0.00

90 معيد 5055513335290مسلم بليش عجيل مطير221841311071 59  0.00

95 معيد 390م70مصفر60مسلم حسين صاحب خليف221841311072 60  0.00

78 ناجح 536070545050415مسلم رحيم حسن بشير221841311073 61  59.29

78 معيد 5250852940310مصطفى حسن حمد ساجت221841311074 62  0.00

59 معيد 3727223832280مصطفى رشيد مجيد مطروح221841311075 63  0.00

100 معيد 77700صفر93م86مصطفى عبد الكاظم كاطع حمود221841311076 64  0.00

95 معيد 0صفر54صفر406658مصطفى فاضل حسين علوان221841311077 65  0.00

94 معيد 5575396973550منتظر اركان رسول عبيد221841311078 66  0.00

99 معيد 0صفرصفر100م9595منتظر محمد حسين ناصر221841311079 67  0.00

99 ناجح 9310092979398672مهدي احمد مهدي رضيوي221841311080 68  96.00

78 معيد 0%647131333819مهدي محمد حنون العيوس221841311081 69  0.00

م معيد 0صفرصفر91صفر95ممهند صبار عبد شمال221841311082 70  0.00

73 معيد 0%19عشر%50503914مهيمن ابراهيم محيسن ضمين221841311083 71  0.00

94 معيد 0صفرمم729281هارون هادي مخيمر صايل221841311084 72  0.00

89 معيد 0صفر53صفرم5167هيثم سعود مسلم مصبح221841311085 73  0.00

م معيد 1000م100م97100ابراهيم صلح حسين علي221841311086 74  0.00

100 معيد 95930صفر979691الباقر سعود رمضان ثجيل221841311087 75  0.00
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97 ناجح 96969910094100682حسين جاسم محمد دخيل221841311088 76  97.43

92 معيد 981000صفر909292سجاد رسول نعيم غانم221841311089 77  0.00

70 معيد 0واحد%3220293115سجاد علي حسن رداد221841311090 78  0.00

99 ناجح 989896989598682عباس خضير موازي ضعيف221841311091 79  97.43

95 معيد 7778516055320مجتبى محمد عوده شاهين221841311092 80  0.00

94 معيد 80590صفر658292مرتضى علي حسن علي221841311093 81  0.00

97 معيد 86940صفر9199صفرآمنه خير الدين مطير جبل221842311001 82  0.00

99 معيد 5963533850290آيات حسين خضر حميد221842311002 83  0.00

100 معيد 0صفر87صفر96صفر85آيات عباس ياسر رستم221842311003 84  0.00

75 معيد 370%3030506314ابيان حسام عبد الحميد نعيمه221842311004 85  0.00

80 معيد 5051345437220ارجوان عبد الستار جواد محمد كاظم221842311005 86  0.00

96 ناجح 696980655556490ازهار علي زامل جاسم221842311006 87  70.00

91 معيد 50570صفر598367ازهار فرحان خلف منصور221842311007 88  0.00

72 معيد 4058502750340اسراء قيس حاتم نعمه221842311008 89  0.00

98 معيد 75800صفر9476ماسماء اسعود جابر حسوب221842311009 90  0.00

87 معيد 55350صفر658470اسماء كامل جلب نعيثل221842311010 91  0.00

99 معيد 748172780صفر81اشجان علي عبد الجبار لفته221842311011 92  0.00

100 معيد 840صفرصفرم9986بتول علي جعيز جلب221842311012 93  0.00

93 معيد 500صفر29صفرم63براء علي خلف عزر221842311013 94  0.00

90 ناجح 908385708383584تماضر جبار عواد جار ا221842311014 95  83.43

85 معيد 5860285050290حنين علوان لوشي مخيلف221842311015 96  0.00

98 معيد 58530صفر778277خديجه ناصر جابر مسير221842311016 97  0.00

91 ناجح 576352565060429دعاء خليل دخيل برغوث221842311017 98  61.29

100 معيد 75420مصفر96صفرديار بشير خلف عباس221842311018 99  0.00

97 معيد 74640صفر768265رسل عباس حلو مطلك221842311019 100  0.00
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79 معيد 27500صفر505036زهراء حسين خضر حميد221842311020 101  0.00

85 معيد 5051385022400زهراء داخل رحيمه ثامر221842311021 102  0.00

100 معيد 0صفر74صفرصفر8589زهراء عارف حميد جايد221842311022 103  0.00

99 ناجح 869695968991652زهراء عبد الحسن طاهر جدران221842311023 104  93.14

97 معيد 570صفرصفرصفر7387زهراء كاطع كيف جار ا221842311024 105  0.00

93 معيد 54530صفرصفرصفر68زينب حميد بريج راشد221842311025 106  0.00

95 معيد 240صفرصفر646062زينب عباس صاحب باجي221842311026 107  0.00

79 معيد 41210صفر655062زينب عوده حنون طاهر221842311027 108  0.00

62 معيد 50390صفر38صفر51زينب مجيد كوعي ابراهيم221842311028 109  0.00

86 ناجح 568760698165504سجى جميل زمام ساجت221842311029 110  72.00

90 معيد 6767753350720سجى فالح مهدي نعمه221842311030 111  0.00

100 ناجح 979997969799685شموس سامي ابو هدل صعيب221842311031 112  97.86

67 معيد 0%505028334012صفاء رحيم عبد جازع221842311032 113  0.00

95 معيد 813737540م57ضحى ناصر فاضل شندي221842311033 114  0.00

75 معيد 0%689352243917ضمياء ريحان كاظم مهوس221842311034 115  0.00

88 معيد 560صفرصفر506378عبير حميد زغير ياسين221842311035 116  0.00

96 ناجح 625564595274462علياء رحيم عوده جبر221842311036 117  66.00

95 معيد 0مصفر82967672كهرمانه محمد جهاد حسين221842311037 118  0.00

97 معيد 530مم555931مريم باسم تركي عبد الجليل221842311038 119  0.00

94 معيد 64340صفر849970مريم فالح منصور رجاب221842311039 120  0.00

100 معيد 860مصفر959896مريم كريم كامل ثويني221842311040 121  0.00

92 معيد 0صفرصفرصفر929591نرجس حسين عبد الحسن محمد221842311041 122  0.00

95 معيد 6277500صفر7275همسه عمار خلف كاظم221842311042 123  0.00

96 معيد 50690صفر728585هيفا عبد العالي رسول سلمان221842311043 124  0.00

100 ناجح 911009910099100689اسماء عاشور خليل شغين221842311044 125  98.43
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100 معيد 96820صفر899296انعام كامل حنون عبيد221842311045 126  0.00

100 ناجح 9810096989491677ايمان خليل رزاق لفته221842311046 127  96.71

98 معيد 64600صفر708983ايناس احمد جوني سلمان221842311047 128  0.00

99 معيد 870م939596صفرايه حامد معارج حمد221842311048 129  0.00

99 ناجح 9710098939899684براء حسن طعمه حمزه221842311049 130  97.71

97 ناجح 92100951009398675جيهان مازن حبيب صافي221842311050 131  96.43

100 ناجح 91998910098100677حوراء عدنان عبد حميدي221842311051 132  96.71

100 ناجح 849190536873559رموش كريم جويد جواد221842311052 133  79.86

99 معيد 99950صفر9599100ساره غالب مكي عبود221842311053 134  0.00

100 معيد 710صفرصفر919679عفاف لطيف جاسم محمد221842311054 135  0.00

85 ناجح 808880577173534فاطمه حامد نعيم حسون221842311055 136  76.29

89 معيد 50550صفر526475لمياء حسين منذر مريهج221842311056 137  0.00

94 ناجح 879792818375609مريم بشير هويش شنجار221842311057 138  87.00

100 ناجح 9410096868991656معصومه باسم محمد رزيج221842311058 139  93.71

المشاركون

139 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 116 23 % 16.55

 98.47

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

131 

129 

 87.02

131 

114 

126  125128 121 126 0 

112 91 52 74 68 0 

 88.89 72.80 40.63 61.16 53.97 0.00
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