
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 البطحاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

68 راسب 0غغغغ52غابراهيم محمد عودة سويف221841006001 1  0.00

97 ناجح 9310010010010098688احمد جبار خضير خراطه221841006003 2  98.29

100 ناجح 867691818187602احمد راضي جاسم نواد221841006004 3  86.00

75 راسب 0غغغ75غ63جعفر طالب خليف باني221841006005 4  0.00

74 راسب 0غغ50غ82غجعفر عبد ا مسعد سلطان221841006006 5  0.00

97 ناجح 828488557465545حسن راشد نعمه مانع221841006007 6  77.86

100 ناجح 8810092819089640حسين باسم حريف عبد221841006008 7  91.43

97 ناجح 9299100939995675حسين خليل مطر محمد221841006009 8  96.43

78 راسب 0غ5950غغ54حسين عودة فاضل خليف221841006010 9  0.00

غ راسب 960غغغغغحيدر سالم حسين مطير221841006011 10  0.00

65 راسب 0غغغغ5777سجاد احمد عبد جبر221841006012 11  0.00

82 راسب 0غغغغ6463سيف صلح ياسر علي221841006013 12  0.00

96 راسب 6770503231500عبد الرزاق رحيم رزاق عزام221841006014 13  0.00

54 راسب 500غغ67غ75علي سالم حسين مطير221841006015 14  0.00

99 ناجح 878391978878623علي قيس درعان لكطان221841006016 15  89.00

100 ناجح 92100989589100674علي محمد عبد علي شباك221841006017 16  96.29

غ راسب 0غغغغغ63عمار ساجت جادر رواش221841006018 17  0.00

100 راسب 850غغغ3081عمران جبار مطر محمد221841006019 18  0.00

95 راسب 0غغغغ67غعيسى عيد مسلم خلف221841006020 19  0.00

غ راسب 0غغغغغغفلح حيدر فيصل سرحان221841006021 20  0.00

95 راسب 7070503834500كريم علي بدر محمد221841006023 21  0.00

98 راسب 710غ85888488ماجد عاجل صفوك مسعد221841006024 22  0.00

93 راسب 7384730غ8190مجتبى جواد كاظم عبد221841006025 23  0.00

75 راسب 0غغغغ5068محمد رحيم عباس خلوي221841006026 24  0.00

100 ناجح 9395959997100679محمد مبارك مناحي مطنش221841006028 25  97.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



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 :2
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

غ راسب 0غغ90غغ93مسلم احمد كصير عباس221841006029 26  0.00

94 راسب 50350ثمان596583مسلم حافظ سباهي عبد221841006030 27  0.00

غ راسب 0غغغغ68غمهدي درعان لكطان شرشاب221841006031 28  0.00

100 ناجح 9293931009593666نور سعد حميد عبد الحسين221841006032 29  95.14

74 راسب 422622360%4017وسام ياسر خشيش سرحان221841006033 30  0.00

المشاركون

30 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

21 9 % 30.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 33.33

3 

1 

2  86 7 6 0 

1 7 2 4 4 0 

 50.00 87.50 33.33 57.14 66.67 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


