
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 البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 565050746950435علي حسين رزاق مناحي221621006055 1  62.14

99 راسب 6236588650500علي فالح نغماش جايد221621006062 2  0.00

80 ناجح 535082505555425م قاسم حسوني شلل221621006079 3  60.71

75 ناجح 695069646250439احمد جواد م طارش221721006001 4  62.71

89 ناجح 846496908072575احمد رزاق شحاته عوده221721006003 5  82.14

81 راسب 0غغ6954غ58احمد سعد جلل صالح221721006004 6  0.00

82 راسب 0غغ6358غ54اكرم طالب عبد دعيم221721006008 7  0.00

76 ناجح 635065685550427بدر فرج صالح فرحان221721006011 8  61.00

81 ناجح 606583756456484بدر ناصر وثيج سميده221721006012 9  69.14

77 راسب 5359795063370جاسم م درويش حسين221721006013 10  0.00

69 ناجح 635280526451431جراح صدام ثجيل سميده221721006014 11  61.57

79 راسب 5450795758320جعفر يوسف حسن عبد221721006015 12  0.00

79 ناجح 676376506050445جلل محسن حمود ساجت221721006016 13  63.57

75 ناجح 575774757050458جواد عطيه بلدي م221721006017 14  65.43

75 راسب 0غغ65غغغحسن جبار حسن جبر221721006018 15  0.00

53 راسب 0غغ70غ50غحسن حسين هليل صليبي221721006019 16  0.00

76 راسب 5358778051350حسن فاضل حسوني حمدان221721006021 17  0.00

80 ناجح 655091755750468حسن كريم امسير اجياد221721006022 18  66.86

77 ناجح 665273686450450حسن هادي عبد شرشاب221721006024 19  64.29

83 راسب 5631896469500حسين حيدر صبار جاسم221721006025 20  0.00

65 راسب 6431585165630حسين علي حسين سباهي221721006027 21  0.00

78 ناجح 505072575050407حسين علي خلف عليوي221721006028 22  58.14

85 ناجح 596083505950446حسين ناصر كصاب ناصر221721006029 23  63.71

75 راسب 0غ50غ82غ50حسين هيثم طالب صبار221721006030 24  0.00

80 راسب 6038685351300داود بدر داود دويج221721006033 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 البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

83 راسب 5950785050370رضا قاسم فرحان بجاي221721006034 26  0.00

83 ناجح 765479506450456زيد رزاق بلدي م221721006035 27  65.14

76 ناجح 705061646865454سجاد باسم نجم عبد221721006039 28  64.86

78 ناجح 655063555954424سجاد موسى فهد فنفون221721006042 29  60.57

85 راسب 0%745752575718صلح هادي زامل نعيثل221721006045 30  0.00

83 راسب 7634767454500طلل جبر راشد عواد221721006046 31  0.00

91 راسب 0غغغغغغعبد الحسين محمود شاكر فنيخ221721006049 32  0.00

84 راسب 7350633751360عبد الحميد عباس شمخي خطار221721006050 33  0.00

88 ناجح 696678766678521عبد ا حميد حسن زاير221721006053 34  74.43

82 ناجح 766063646557467عبد ا لطيف حمود صياح221721006054 35  66.71

76 ناجح 697276505852453علء عطيه هاشم ذهب221721006059 36  64.71

80 ناجح 705075507457456علي احمد ميس غطش221721006060 37  65.14

78 ناجح 665577506464454علي حسين عبد علي صيهود221721006061 38  64.86

69 ناجح 735071505363429علي حسين علي مزهر221721006062 39  61.29

82 راسب 5650526750360علي عبد الكاظم رميض عطيه221721006068 40  0.00

74 راسب 6150693463510فهد كامل عويد فشاخ221721006072 41  0.00

72 ناجح 606068506259431قاسم شنيف مناحي مطير221721006074 42  61.57

66 ناجح 687359627385486كرار حيدر نوري مهلهل221721006076 43  69.43

78 راسب 58520غ71غ59كرار رسول حسين ياسر221721006077 44  0.00

75 ناجح 595466505853415م خضر علي دليل221721006082 45  59.29

61 ناجح 505158506657393م رحيم جوده سالم221721006083 46  56.14

62 راسب 5032513271370م عواد ضيدان محيل221721006086 47  0.00

91 ناجح 625088737980523مزيد مبارك علوي ريه221721006088 48  74.71

84 ناجح 605282695460461مصطفى جبار جراد عمش221721006090 49  65.86

90 ناجح 605370546363453مصطفى م جبار سلمان221721006091 50  64.71

مدير المركز

عماد كاظم سلمان



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / الدبي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة
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رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

74 راسب 0%582350553317مهدي ماجد مسعد سلطان221721006093 51  0.00

84 ناجح 525467737659465مهند رسول سلمان نزال221721006094 52  66.43

74 راسب 5850635070340ناصر صالح صيوان تايه221721006095 53  0.00

92 ناجح 585085506450449نايف كامل ثامر فاضل221721006096 54  64.14

93 ناجح 845658796580515وليد حجاب كسار دحام221721006098 55  73.57

المشاركون

55 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

23 32 % 58.18

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

1 

1 

 100.00

5 

5 

24  510 15 22 0 

18 5 7 14 11 0 

 75.00 100.00 70.00 93.33 50.00 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


