
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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

69 ناجح 525061538364432جعفر ثامر سعيد حسن221621086022 1  61.71

70 معيد 6550395553710صادق طاهر حنون كزار221621086047 2  0.00

89 معيد 5039505059620عايد ادام كنيفذ خليف221621086055 3  0.00

89 معيد 5338855090630م ساجت نعيم ظاهر221621086087 4  0.00

74 ناجح 635070628088487هيثم عبد بدر خفي221621086110 5  69.57

70 معيد 5637533468500ياسر شعيوط جابر ياسر221621086113 6  0.00

م معيد 0مممممماثير جاسم كريم بديوي221721086001 7  0.00

86 معيد 5336773250640احمد كاظم جاسم م221721086004 8  0.00

89 معيد 6050713550320احمد م نعيم مسير221721086005 9  0.00

93 معيد 925866660%5119اسكندر عادل عنبر هويرف221721086006 10  0.00

90 معيد 0صفر6141596250اسماعيل حميد جليل ظاهر221721086007 11  0.00

94 معيد 505057500%5119اكرم حليم نعيم مسير221721086008 12  0.00

95 معيد 5128925779610اكرم حنون وداعه كرم221721086009 13  0.00

76 معيد 5035643570390باسم م رسن كاطع221721086010 14  0.00

93 ناجح 625362746968481باقر م فيصل فنجان221721086011 15  68.71

93 ناجح 535674755653460تحسين جليل شنيذر قاضي221721086014 16  65.71

88 معيد 6327655050370تحسين علي حسين بناي221721086015 17  0.00

84 معيد 5642605555500جاسم جواد كاظم حسين221721086016 18  0.00

95 معيد 5724746474560جاسم م شاكر خليف221721086017 19  0.00

88 معيد 0صفر5023506856جعفر غالي شعيبث حمزة221721086019 20  0.00

93 معيد 5536636269560حسام م رسن كاطع221721086020 21  0.00

96 معيد 0صفر6223805083حسن حامد عبد الهادي عرار221721086021 22  0.00

92 معيد 5223686182580حسن سلمان عطيه جابر221721086022 23  0.00

90 معيد 520م58507350حسن صليبي موازي مهدي221721086023 24  0.00

93 معيد 0م5641675154حسن عبد الكاظم شكبان حسين221721086025 25  0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :
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رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

086رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

91 معيد 0صفر5234935099حسن فلح سهيل فرج221721086026 26  0.00

93 معيد 5838956290830حسين احمد مزهر صيهود221721086027 27  0.00

84 معيد 5531675459410حسين علوان جازع جبر221721086029 28  0.00

94 معيد 5640865470510حسين علي تويلي جبر221721086030 29  0.00

96 ناجح 505460786555458حسين نعيم موشان بختار221721086033 30  65.43

93 معيد 855072590م50حمزه شراد منشد والي221721086034 31  0.00

96 معيد 0صفر6026876474حيدر كريم غضبان محيي221721086037 32  0.00

74 معيد 3328505050300خالد جعفر شدود محيسن221721086038 33  0.00

80 معيد 620م55236231خالد عبد الرضا غانم عداي221721086039 34  0.00

93 ناجح 635074688359490خالد مصطفى طالب فليح221721086040 35  70.00

83 معيد 5231843778500خالد وليد جابر ضهد221721086041 36  0.00

83 معيد 5140506670500رسول جاسب خلوف عبد ا221721086042 37  0.00

93 معيد 6028777567660رياض حسين علي ماضي221721086044 38  0.00

96 معيد 6023897073610رياض عبد الهادي حشيش عواد221721086045 39  0.00

91 معيد 6230935680660زين العابدين عبد الرزاق عبيد مهدي221721086046 40  0.00

84 معيد 6529857681670سجاد علي عبيد خليف221721086048 41  0.00

88 معيد 5332795854500سلم هاشم جبير فرحان221721086050 42  0.00

88 معيد 6971600صفر5350شهاب ثائر سمير دبعن221721086051 43  0.00

79 معيد 60500م82م52صالح جبار ناصر عبد الحسين221721086052 44  0.00

88 معيد 28696679510مضياء حميد كاظم عسكر221721086054 45  0.00

82 معيد 5126723756290ضياء صادق ابراهيم حبيب221721086055 46  0.00

95 معيد 5627515370600طارق ناجي جبر صيهود221721086056 47  0.00

88 معيد 930م64509668طلل علي كاظم عجيل221721086058 48  0.00

90 معيد 75590%53299918عباس احمد بنوان راضي221721086059 49  0.00

90 ناجح 686290797172532عباس جبار طعمه كنيهر221721086060 50  76.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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الول الدور

المعدل

الدبي

92 معيد 6336705361570عبد الجبار عبد عواد حمود221721086062 51  0.00

94 معيد 7363570م5650عقيل عبد الساده عبد الحسين غيلن221721086064 52  0.00

86 معيد 500م50صفر5824علء جميل حسين جبير221721086066 53  0.00

89 معيد 5032773660510علي حريز وذيح حسون221721086068 54  0.00

94 ناجح 605083577052466علي حسين صيهود فيصل221721086069 55  66.57

93 ناجح 616092747754511علي عنيد كاظم حيال221721086072 56  73.00

85 معيد 27815174830معلي كريم حرجان علواش221721086073 57  0.00

82 معيد 5532725050610علي محسن صكر بدير221721086074 58  0.00

90 ناجح 625072726475485عمار جبار حسن خلف221721086075 59  69.29

90 ناجح 645097748067522فارس نعيم راضي جميل221721086076 60  74.57

95 معيد 6336725272520فاضل برزان جابر ياسر221721086077 61  0.00

92 معيد 5434805466520فاضل حسين عبود فيصل221721086078 62  0.00

96 ناجح 707887858067563فاضل علي ماضي عطاي221721086079 63  80.43

79 معيد 5331745551500فرحان مطرود عبد الحسين صنكور221721086080 64  0.00

94 ناجح 645093637268504كرار علء قاسم خلف221721086083 65  72.00

92 ناجح 675188547564491كمال معارج صالح داغر221721086085 66  70.14

85 ناجح 555069526466441مؤيد عبد الساده تبينه عاجل221721086087 67  63.00

93 ناجح 646198727680544مازن سعود هلل جابر221721086088 68  77.71

98 معيد 6139747770500مجتبى اياد فيصل كاظم221721086090 69  0.00

70 معيد 903464590م57محسن حسن جحيل بندر221721086091 70  0.00

م معيد 0مممممممحسن هادي خيون طاهر221721086092 71  0.00

94 ناجح 666097778980563م رحيم هوير هوي221721086093 72  80.43

92 ناجح 805198828973565م سالم تمل شياع221721086094 73  80.71

94 ناجح 626281597669503م شبيب عبد ساجت221721086095 74  71.86

94 ناجح 655085647359490م كاظم محسن عليوي221721086096 75  70.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان
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الول الدور

المعدل

الدبي

66 معيد 5026585275410م مالك عبد الزهره عايز221721086097 76  0.00

93 معيد 62640عشر604083مرتضى محسن زغير نتيشون221721086099 77  0.00

80 ناجح 655796537560486مرتضى ناظم ضهد حنيحن221721086100 78  69.43

93 معيد 6029896358610مصطفى علي خشن راضي221721086103 79  0.00

87 معيد 5638882860610مصطفى ناظم ضهد حنيحن221721086105 80  0.00

88 معيد 6163560صفر5933منتظر ناظم جليل ابراهيم221721086106 81  0.00

95 معيد 8237836469630مهدي حسين دهليز محيسن221721086107 82  0.00

94 معيد 6833856380610ناصر عاجل ناصر عبد221721086110 83  0.00

93 معيد 650مصفر575076نور الدين م جميل ابراهيم221721086112 84  0.00

89 معيد 7530917186500يوسف طالب محسن نايف221721086115 85  0.00

96 معيد 5126875652500يوسف عبد الرزاق كاظم عجيل221721086116 86  0.00

85 معيد 390م43306552يونس شهد شراد هويدي221721086118 87  0.00

المشاركون

87 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 66 21 % 24.14

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

79 

79 

 97.40

77 

75 

76  7878 73 78 0 

25 75 66 73 65 0 

 32.89 96.15 84.62 100.00 83.33 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


