
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

2018/2017

المدرســــــــة :

086رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 معيد 6050713950500احمد محمد نعيم مسير221721086005 1  0.00

74 معيد 3425505050500خالد جعفر شدود محيسن221721086038 2  0.00

90 معيد 5350994075590عباس احمد بنوان راضي221721086059 3  0.00

63 ناجح 545758506355400ابراهيم علي محيريث خضير221821086001 4  57.14

66 ناجح 546669686868459اثير جاسم كريم بديوي221821086002 5  65.57

59 ناجح 505376648253437اسعد حميد فزع جابر221821086006 6  62.43

83 ناجح 565091669481521اسكندر عادل عنبر هويرف221821086007 7  74.43

69 ناجح 626881607975494امجد ناجي عبد سوادي221821086008 8  70.57

77 ناجح 535781558167471امين علي عواية زوير221821086009 9  67.29

58 معيد 5031745072600بدر مشكور مخور عاصي221821086010 10  0.00

93 معيد 85986196740مبدر ناعم جلود غالي221821086011 11  0.00

68 ناجح 505083597769456تحسين علي حسين عناد221821086012 12  65.14

66 معيد 670صفر57579157جعفر سعدون عودة محسن221821086013 13  0.00

71 ناجح 515383507966453حسن صليبي موازي مهدي221821086014 14  64.71

70 معيد 6078710م5053حسين عبد الخالق علي مجلي221821086016 15  0.00

74 ناجح 505094557657456حسين عبد العالي جاسم مهوس221821086017 16  65.14

63 ناجح 505078687170450حمد حسن شراد عادم221821086022 17  64.29

62 ناجح 505050576871408حيدر عبد كاصد حميد221821086024 18  58.29

75 ناجح 605786508579492خالد عبد الرضا غانم عداي221821086025 19  70.29

80 ناجح 577395549281532رباح محمد حنون طاهر221821086026 20  76.00

65 معيد 5223924165800رسول داخل شطب دخيل221821086027 21  0.00

71 ناجح 586592808273521رضا حسين حنون طاهر221821086028 22  74.43

72 ناجح 546984508266477زين العابدين عبد شهد طعيمه221821086029 23  68.14

69 معيد 5033777576590سجاد حسن عيسى شلكة221821086031 24  0.00

66 معيد 5034806260540سعد توفيق عبد العالي عبيد221821086032 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 الشهيد ستار مريد  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

086رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

69 معيد 75710م552985سعود سالم فزيع مكطوف221821086033 26  0.00

68 ناجح 505080508273453سيف شليبان عبد ا شهد221821086035 27  64.71

66 ناجح 506287697970483صادق جبار حسين طوكان221821086036 28  69.00

83 معيد 6138945481650صالح جبار ناصر عبد الحسين221821086038 29  0.00

70 معيد 5038785082600ضياء جواد كاظم حيال221821086039 30  0.00

73 ناجح 546868717451459عامر محمد فيصل فنجان221821086040 31  65.57

75 معيد 947485900م62عباس فاضل جميل بدر221821086043 32  0.00

60 معيد 3930842878700عبد ا سعد محسن نعمة221821086044 33  0.00

78 معيد 66868193760معبد ا شريف عبد الصاحب مطرود221821086046 34  0.00

73 معيد 5038857179790علء جميل حسين جبير221821086047 35  0.00

61 معيد 3665520م5050علي جبار دويش عدوان221821086049 36  0.00

م معيد 5258805278570علي شاكر غضبان صكر221821086053 37  0.00

83 ناجح 718494718188572علي صبار عطية فارس221821086055 38  81.71

64 ناجح 506084697861466قصي عبد الرضا عبد ا حيال221821086057 39  66.57

67 ناجح 585083717072471كاظم عبد الحسن زغير نتيشون221821086059 40  67.29

50 معيد 5057823658550كرار حيدر عريان حثالة221821086060 41  0.00

79 ناجح 625682507775481كرار عبد شهد طعيمة221821086062 42  68.71

74 معيد 5034696578730كرار علي سهيل مشعل221821086063 43  0.00

90 ناجح 527296517667504كرار محمد هليل محمد221821086064 44  72.00

79 ناجح 585695669182527مؤمل عبد العالي محسن فرهود221821086065 45  75.29

67 معيد 5028505074500ماهر رشيد ترف محيسن221821086066 46  0.00

84 معيد 6441865383780محسن حسن جحيل بندر221821086068 47  0.00

62 معيد 3839646472540محسن هادي خيون طاهر221821086069 48  0.00

82 ناجح 668988808082567محمد جاسم عطية شلكة221821086070 49  81.00

م معيد 5336844183500محمد حميد جيجان حمود221821086071 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 الشهيد ستار مريد  للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

086رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

60 معيد 3820753283580محمد وحيد جابر ضهد221821086073 51  0.00

85 ناجح 665092698181524محمود جبر يعقوب عطية221821086074 52  74.86

61 معيد 5038595069610مرتضى عبادي صالح داغر221821086076 53  0.00

58 معيد 0م5850763768مرتضى عبد الحسن شمخي جبر221821086077 54  0.00

83 ناجح 677595738488565مرتضى وحيد فرحان فيصل221821086078 55  80.71

76 ناجح 646381508576495مصطفى عبد هلل عودة221821086079 56  70.71

60 معيد 5038503973580مصطفى مجيد جاسم سوادي221821086081 57  0.00

53 معيد 3957862677560مصطفى ناظم ضهد حنيحن221821086082 58  0.00

82 ناجح 6667856210076538معاذ بدران تمل شياع221821086083 59  76.86

74 ناجح 505163537665432هشام جاسم كاصد فجر221821086088 60  61.71

65 ناجح 566479506864446ياسر عادم يازع مخور221821086089 61  63.71

72 ناجح 617581507988506يوسف سالم ضايف عجيل221821086090 62  72.29

68 معيد 50683472570ميوسف كاظم سوادي مزيعل221821086091 63  0.00

63 معيد 55746570580صفريونس شهد شراد هويدي221821086092 64  0.00
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


