
الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

74 معيد 5057505035290اثير حسين داخل جماد221751006001 1  0.00

91 معيد 0مصفر507280صفراحمد سمير منصور ظاهر221751006003 2  0.00

77 ناجح 647365505063442احمد عزيز عيدان جبار221751006004 3  63.14

83 معيد 500م50صفر5041اسماعيل زامل ناصر زغير221751006005 4  0.00

88 ناجح 636189857772535اكرم طعمه كاظم هبر221751006006 5  76.43

78 ناجح 726885938693575انور عبد شخير كشيش221751006007 6  82.14

82 ناجح 595863555950426جابر علي حسان خبن221751006008 7  60.86

83 معيد 5627790صفر6039جراح عامر عبد الرزاق ضيدان221751006009 8  0.00

77 معيد 5552525039500جعفر علي عبد باجي221751006010 9  0.00

82 معيد 0صفر5750656377حسن عشب زعال دينان221751006011 10  0.00

74 معيد 580م56508059حسن هاشم عبعوب عطيه221751006012 11  0.00

77 معيد 670م53606234حسين جبار كاظم عبيد221751006013 12  0.00

62 معيد 0مم50296038حسين حسن ديوان هادي221751006014 13  0.00

84 معيد 0م6859666052حسين كريم شاكر سلمان221751006016 14  0.00

86 معيد 0مممثمانممحمزه عبد ساجت زبون221751006017 15  0.00

78 معيد 530صفر83صفر5563حمود فارس ساير برغش221751006018 16  0.00

81 معيد 620صفر50%565515حيدر عزيز راجوج فرحان221751006021 17  0.00

68 معيد 5050505034500رائد هاني جابر سلطان221751006022 18  0.00

72 معيد 0م505038م50سعد صالح نتيش خشلوك221751006025 19  0.00

81 معيد 0م6550صفر5354سعد عبد ا حسن م221751006026 20  0.00

92 ناجح 9495889899100666سعدون ثامر ناصر حمود221751006027 21  95.14

69 معيد 0م5755م6250سلطان صاحب حسوني علي221751006028 22  0.00

84 ناجح 717484796494550سيف سامي شيشخان شرشاب221751006029 23  78.57

72 معيد 0م528256مصفرصباح هياد منصور ظاهر221751006030 24  0.00

82 معيد 6950735732630طاهر قاسم بحار منور221751006031 25  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :

مركز فحص الدراسة العدادية الفرع / العلمي / مشروع الدفتر اللكترونيجمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للمتحانات العامة

اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

91 معيد 0م51م525374عادل صباح عبيد عطشان221751006032 26  0.00

66 ناجح 585067545059404عباس جاسم عوده علي221751006033 27  57.71

79 معيد 540%6241595019عباس عيدان م حسين221751006034 28  0.00

87 ناجح 7987859498100630عباس كامل جبار زاير221751006036 29  90.00

م معيد 0ممممممعباس هاشم لزام عبد221751006038 30  0.00

80 معيد 0م34عشرست6751عبد الرحمن م شريف عبد ا221751006040 31  0.00

71 ناجح 655057807172466عبد العزيز علي حسين مزهر221751006041 32  66.57

86 معيد 730صفر6877صفرصفرعبد ا رحيم عبد الخضر راضي221751006043 33  0.00

81 معيد 0صفر646529صفر57عبد ا عباس علي شايع221751006045 34  0.00

84 معيد 7757780صفر6563عدي جاسم خشلوك جليل221751006046 35  0.00

70 معيد 5466645428690عقيل خيري نزال عباس221751006047 36  0.00

90 ناجح 775059737278499علء حسين ثامر فاضل221751006049 37  71.29

81 معيد 0صفر6753607452علي احمد حسين غموس221751006050 38  0.00

76 معيد 770صفر62626079علي بندر نغيمش ظاهر221751006051 39  0.00

80 ناجح 817269798082543علي شاكر ناجي دخيل221751006053 40  77.57

81 معيد 5636565040340علي عبد الرحمن عليوي عوده221751006054 41  0.00

82 معيد 690ممم5050علي فرج ثجيل جولن221751006055 42  0.00

80 ناجح 676672655862470كاظم عقيل كريم كاظم221751006056 43  67.14

86 معيد 0صفرصفر5471صفر71كرار حيدر كريم جبار221751006057 44  0.00

89 معيد 0م41صفر576162كرار عبد المير متعب جبار221751006059 45  0.00

17% معيد 0م7264677461ليث سامي شيشخان شرشاب221751006060 46  0.00

88 معيد 8582840م66مماهر عبد الحكيم فيصل سرحان221751006061 47  0.00

95 معيد 0مممممصفرم جاسم م بلجي221751006062 48  0.00

86 ناجح 775879947784555م حمادي بلدي م221751006063 49  79.29

صفر معيد 0صفر32مصفرم62م خضير خليف فنطيل221751006064 50  0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي



الفـــــرع :

المديرية :
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اللغاتالفيزياءالكيمياءالقتصادالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :3
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

التطبيقي

92 معيد 5660615261380م فيصل عبار حسان221751006065 51  0.00

89 معيد 670مم736660م هاشم كاظم جرجاك221751006066 52  0.00

78 معيد 0صفرصفر565081ممرتضى علي داخل عبد221751006068 53  0.00

70 ناجح 605067805070447مزاحم حبيب رزاق م221751006069 54  63.86

77 معيد 0صفرم50صفرصفر54مسلم موحان هليل خليف221751006070 55  0.00

80 معيد 0صفر5435626662مهند كاظم جاسم طارش221751006072 56  0.00

81 معيد 870م50مصفر78نواف ريكان تويلي سعد221751006073 57  0.00

79 معيد 0صفر5538657350هيثم مهدي شيش خان شرشاب221751006074 58  0.00

61 معيد 590صفر50256656وسام علي عبد باجي221751006075 59  0.00

93 معيد 660صفر81صفر7566ياسر صباح شهاب تايه221751006076 60  0.00

المشاركون

60 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 46 14 % 23.33

 96.61

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

59 

57 

 92.86

56 

52 

54  5453 49 46 0 

41 43 49 27 34 0 

 75.93 79.63 92.45 55.10 73.91 0.00

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


