
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 الشهيد ستار مريد  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

086رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

70 ناجح 655050555371414صادق طاهر حنون كزار221621086047 1  59.14

89 راسب 5040505059620عايد ادام كنيفذ خليف221621086055 2  0.00

89 راسب 5338855090630م ساجت نعيم ظاهر221621086087 3  0.00

70 ناجح 565053506850397ياسر شعيوط جابر ياسر221621086113 4  56.71

غ راسب 0غغغغغغاثير جاسم كريم بديوي221721086001 5  0.00

86 راسب 5350772950640احمد كاظم جاسم م221721086004 6  0.00

89 راسب 6050713950500احمد م نعيم مسير221721086005 7  0.00

93 راسب 5131925866660اسكندر عادل عنبر هويرف221721086006 8  0.00

90 ناجح 615259625058432اسماعيل حميد جليل ظاهر221721086007 9  61.71

94 ناجح 515050505750402اكرم حليم نعيم مسير221721086008 10  57.43

95 ناجح 515092577961485اكرم حنون وداعه كرم221721086009 11  69.29

76 ناجح 505064507054414باسم م رسن كاطع221721086010 12  59.14

88 ناجح 635265505056424تحسين علي حسين بناي221721086015 13  60.57

84 ناجح 565560555550415جاسم جواد كاظم حسين221721086016 14  59.29

95 ناجح 575574647456475جاسم م شاكر خليف221721086017 15  67.86

88 ناجح 506550685664441جعفر غالي شعيبث حمزة221721086019 16  63.00

93 ناجح 556363626956461حسام م رسن كاطع221721086020 17  65.86

96 ناجح 625080508371492حسن حامد عبد الهادي عرار221721086021 18  70.29

92 راسب 5235686182580حسن سلمان عطيه جابر221721086022 19  0.00

90 راسب 520غ58507350حسن صليبي موازي مهدي221721086023 20  0.00

93 ناجح 565167515457429حسن عبد الكاظم شكبان حسين221721086025 21  61.29

91 ناجح 525093509973508حسن فلح سهيل فرج221721086026 22  72.57

93 راسب 5834956290830حسين احمد مزهر صيهود221721086027 23  0.00

84 ناجح 555667545951426حسين علوان جازع جبر221721086029 24  60.86

94 ناجح 566486547051475حسين علي تويلي جبر221721086030 25  67.86

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 الشهيد ستار مريد  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

086رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

93 راسب 5024855072590حمزه شراد منشد والي221721086034 26  0.00

96 ناجح 605287647473506حيدر كريم غضبان محيي221721086037 27  72.29

74 راسب 3837505050500خالد جعفر شدود محيسن221721086038 28  0.00

80 راسب 620غغ62غ55خالد عبد الرضا غانم عداي221721086039 29  0.00

83 ناجح 525084577850454خالد وليد جابر ضهد221721086041 30  64.86

83 ناجح 515050667050420رسول جاسب خلوف عبد ا221721086042 31  60.00

93 ناجح 605677756766494رياض حسين علي ماضي221721086044 32  70.57

96 ناجح 605089707361499رياض عبد الهادي حشيش عواد221721086045 33  71.29

91 ناجح 626293568066510زين العابدين عبد الرزاق عبيد مهدي221721086046 34  72.86

84 ناجح 655085768167508سجاد علي عبيد خليف221721086048 35  72.57

88 ناجح 535479585450436سلم هاشم جبير فرحان221721086050 36  62.29

88 ناجح 535090697160481شهاب ثائر سمير دبعن221721086051 37  68.71

79 راسب 60500غ82غ52صالح جبار ناصر عبد الحسين221721086052 38  0.00

88 ناجح 615069667951464ضياء حميد كاظم عسكر221721086054 39  66.29

82 ناجح 515072505652413ضياء صادق ابراهيم حبيب221721086055 40  59.00

95 ناجح 565051537060435طارق ناجي جبر صيهود221721086056 41  62.14

88 ناجح 645096687293531طلل علي كاظم عجيل221721086058 42  75.86

90 راسب 5350993075590عباس احمد بنوان راضي221721086059 43  0.00

92 ناجح 635570536157451عبد الجبار عبد عواد حمود221721086062 44  64.43

94 ناجح 565057736357450عقيل عبد الساده عبد الحسين غيلن221721086064 45  64.29

86 راسب 500غ50غغ58علء جميل حسين جبير221721086066 46  0.00

89 راسب 5024775060510علي حريز وذيح حسون221721086068 47  0.00

85 ناجح 605381517483487علي كريم حرجان علواش221721086073 48  69.57

82 ناجح 555072505061420علي محسن صكر بدير221721086074 49  60.00

95 ناجح 635072527252456فاضل برزان جابر ياسر221721086077 50  65.14

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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الثاني الدور

المعدل

الدبي

92 ناجح 545080546652448فاضل حسين عبود فيصل221721086078 51  64.00

79 ناجح 535674555150418فرحان مطرود عبد الحسين صنكور221721086080 52  59.71

98 ناجح 615974777050489مجتبى اياد فيصل كاظم221721086090 53  69.86

70 راسب 64590غ90غ57محسن حسن جحيل بندر221721086091 54  0.00

غ راسب 0غغغغغغمحسن هادي خيون طاهر221721086092 55  0.00

66 ناجح 505158527558410م مالك عبد الزهره عايز221721086097 56  58.57

93 ناجح 605683686264486مرتضى محسن زغير نتيشون221721086099 57  69.43

93 ناجح 605189635861475مصطفى علي خشن راضي221721086103 58  67.86

87 راسب 5651883760610مصطفى ناظم ضهد حنيحن221721086105 59  0.00

88 ناجح 596272616356461منتظر ناظم جليل ابراهيم221721086106 60  65.86

95 راسب 8240836469630مهدي حسين دهليز محيسن221721086107 61  0.00

94 ناجح 685785638061508ناصر عاجل ناصر عبد221721086110 62  72.57

93 راسب 5750764067650نور الدين م جميل ابراهيم221721086112 63  0.00

89 ناجح 757691718650538يوسف طالب محسن نايف221721086115 64  76.86

96 ناجح 515487565250446يوسف عبد الرزاق كاظم عجيل221721086116 65  63.71

85 راسب 0غغ6552غغيونس شهد شراد هويدي221721086118 66  0.00

المشاركون

66 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

22 44 % 66.67

 0.00
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0 
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3 
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 85.71 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


