
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

ثانوية البحتري المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

222رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

62 راسب 5050542650500عبد الحسين رزاق ثامر نعيمة221621222024 1  0.00

88 راسب 0غغ75غ61غابراهيم ذياب حنون رسن221721222001 2  0.00

88 ناجح 505389507350453احمد جلل ضايف صينخ221721222002 3  64.71

91 راسب 5730885074510احمد شمخي عطيه عليوي221721222003 4  0.00

84 راسب 5039895072550احمد صاحب عنيد عطور221721222004 5  0.00

89 راسب 5640916579550احمد عادل طالب عجلن221721222005 6  0.00

82 ناجح 565879506953447احمد عبد الباري عطيفه مري221721222006 7  63.86

79 راسب 5037745061530ازهر عباس عطيه رسن221721222008 8  0.00

89 ناجح 726789545865494اسماعيل عكله رحمه فضاله221721222009 9  70.57

63 راسب 0غ68غ73غغجعفر صادق صاحب سعدون221721222010 10  0.00

81 ناجح 535071566650427حسين حسن حيال سعدون221721222011 11  61.00

83 راسب 5736665062370حيدر خالد عيفان صينخ221721222012 12  0.00

61 راسب 5037625068540رحمن مطوس عطية عليوي221721222014 13  0.00

81 ناجح 505474525951421رحيم كاظم مطير ضافي221721222015 14  60.14

81 راسب 55500غ585077رضا م عبد الرضا داخل221721222016 15  0.00

77 راسب 5635605063620زين العابدين شاكر رزاق ثامر221721222017 16  0.00

75 ناجح 505080616462442عباس عبد الجليل عبد الهادي ضافي221721222018 17  63.14

91 راسب 6034776368570عباس مطشر صالح راهي221721222020 18  0.00

53 راسب 0غ655059غغعبد الحميد حيدر احمد حنون221721222021 19  0.00

75 ناجح 625084506269452علي عبد المير مريود حسين221721222022 20  64.57

79 ناجح 685081507853459علي عبد الكريم عبد الهادي ضافي221721222023 21  65.57

87 ناجح 535781857957499علي عدنان شريف كركوش221721222024 22  71.29

87 ناجح 587489855055498علي عصام انصاف كامل221721222025 23  71.14

79 ناجح 525085877653482كرار عبد الستار موسى ضافي221721222027 24  68.86

89 ناجح 615050686263443منتظر طالب سعدون هاشم221721222031 25  63.29

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

ثانوية البحتري المختلطة

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

222رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الدبي

81 ناجح 708685637175531منتظر مراد شميم عيفان221721222032 26  75.86

80 راسب 5553795964380نائل فزع شتيوي مري221721222033 27  0.00

75 ناجح 585081537468459اديان علوي عودة جلب221722222001 28  65.57

50 راسب 0غغغ53غغزينه جاسم عكله رحمه221722222005 29  0.00

79 ناجح 576168515266434سهاد جاسم عبد الشهيد شنين221722222006 30  62.00

92 ناجح 656782906660522لجين عباس عبد ا عودة221722222008 31  74.57

70 ناجح 505971505662418وجدان حبيب حسين شدة221722222009 32  59.71
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


