
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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

80 ناجح 576450606558434ادريس رزاق شحاتة عودة221621006007 1  62.00

86 معيد 5638507469500علي حسين رزاق مناحي221621006055 2  0.00

99 معيد 6235588650500علي فالح نغماش جايد221621006062 3  0.00

77 ناجح 625074845950456فالح عواد فليح رومي221621006067 4  65.14

80 معيد 5337825055550م قاسم حسوني شلل221621006079 5  0.00

93 ناجح 555056616550430وليد حميد بلدي م221621006089 6  61.43

75 معيد 500صفر69506964احمد جواد م طارش221721006001 7  0.00

86 ناجح 645192505959461احمد حسن عكال طلب221721006002 8  65.86

89 معيد 720صفر84649690احمد رزاق شحاته عوده221721006003 9  0.00

81 معيد 0مصفر58306954احمد سعد جلل صالح221721006004 10  0.00

76 ناجح 725472686250454احمد علي كامل فرحان221721006005 11  64.86

82 معيد 380صفر54336358اكرم طالب عبد دعيم221721006008 12  0.00

76 معيد 6339656855500بدر فرج صالح فرحان221721006011 13  0.00

81 معيد 64560%60428316بدر ناصر وثيج سميده221721006012 14  0.00

77 معيد 0%535979506313جاسم م درويش حسين221721006013 15  0.00

69 معيد 4352805264510جراح صدام ثجيل سميده221721006014 16  0.00

79 معيد 5426795758400جعفر يوسف حسن عبد221721006015 17  0.00

79 معيد 6736765060500جلل محسن حمود ساجت221721006016 18  0.00

75 معيد 5734747570500جواد عطيه بلدي م221721006017 19  0.00

75 معيد 0صفرم65م35صفرحسن جبار حسن جبر221721006018 20  0.00

53 معيد 0صفر7038م3450حسن حسين هليل صليبي221721006019 21  0.00

76 معيد 0%14صفر53587780حسن فاضل حسوني حمدان221721006021 22  0.00

80 معيد 500صفر65509175حسن كريم امسير اجياد221721006022 23  0.00

84 ناجح 695485786163494حسن ناصر حسين شهاب221721006023 24  70.57

77 معيد 0م6635736864حسن هادي عبد شرشاب221721006024 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 :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 معيد 5643896469500حسين حيدر صبار جاسم221721006025 26  0.00

81 ناجح 685487696450473حسين رسول حسين علي221721006026 27  67.57

65 معيد 3425585136630حسين علي حسين سباهي221721006027 28  0.00

78 معيد 5050725742330حسين علي خلف عليوي221721006028 29  0.00

85 معيد 5934835059500حسين ناصر كصاب ناصر221721006029 30  0.00

75 معيد 0صفر823550صفر50حسين هيثم طالب صبار221721006030 31  0.00

89 ناجح 866190857562548حميد جمعان جويد ميس221721006031 32  78.29

80 معيد 6023685351310داود بدر داود دويج221721006033 33  0.00

83 معيد 5926785036380رضا قاسم فرحان بجاي221721006034 34  0.00

83 معيد 7654793564410زيد رزاق بلدي م221721006035 35  0.00

86 ناجح 796679526259483ساجد عطشان عوده ساجت221721006036 36  69.00

83 ناجح 715058566854440ساري م استار اشغيني221721006037 37  62.86

83 ناجح 725053507657441سالم عبد الواحد خشان عوض221721006038 38  63.00

76 معيد 7050614168420سجاد باسم نجم عبد221721006039 39  0.00

78 معيد 6550635559330سجاد موسى فهد فنفون221721006042 40  0.00

85 ناجح 796884837970548سعود م ساجت ناطع221721006043 41  78.29

85 معيد 7457525757320صلح هادي زامل نعيثل221721006045 42  0.00

83 معيد 7639767454350طلل جبر راشد عواد221721006046 43  0.00

91 معيد 0مصفر39م36صفرعبد الحسين محمود شاكر فنيخ221721006049 44  0.00

84 معيد 0صفرم73506340عبد الحميد عباس شمخي خطار221721006050 45  0.00

83 ناجح 695881508072493عبد ا جميل رخيص جبر221721006051 46  70.43

88 معيد 780صفرصفر6678صفرعبد ا حميد حسن زاير221721006053 47  0.00

82 معيد 7660633365570عبد ا لطيف حمود صياح221721006054 48  0.00

81 ناجح 785179507365477عدنان جابر فلغوص ظاهر221721006055 49  68.14

86 ناجح 825079507269488عدنان فارس م كزار221721006056 50  69.71

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 البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

82 ناجح 815592667667519علء طعمه راشد بريدي221721006058 51  74.14

76 معيد 0صفر6941765058علء عطيه هاشم ذهب221721006059 52  0.00

80 معيد 0صفر7023755074علي احمد ميس غطش221721006060 53  0.00

78 معيد 640صفر66557750علي حسين عبد علي صيهود221721006061 54  0.00

69 معيد 7350715053380علي حسين علي مزهر221721006062 55  0.00

86 ناجح 796884786661522علي سعد كصاب ناصر221721006067 56  74.57

م معيد 0ممممممعلي عبد الكاظم رميض عطيه221721006068 57  0.00

75 ناجح 805581546550460علي م حسن علي221721006070 58  65.71

74 معيد 0م63م5069مفهد كامل عويد فشاخ221721006072 59  0.00

72 معيد 0صفر6060685062قاسم شنيف مناحي مطير221721006074 60  0.00

71 ناجح 775582595066460قاسم م علي جوده221721006075 61  65.71

66 معيد 6836596273850كرار حيدر نوري مهلهل221721006076 62  0.00

78 معيد 58520م593471كرار رسول حسين ياسر221721006077 63  0.00

77 ناجح 745274526161451كرار عطشان عوده ساجت221721006078 64  64.43

87 ناجح 825385687191537م بادي دحام عبد ا221721006081 65  76.71

75 معيد 530صفر59546650م خضر علي دليل221721006082 66  0.00

61 معيد 5032585066570م رحيم جوده سالم221721006083 67  0.00

79 ناجح 565865677252449م شامخ فارس حبيب221721006085 68  64.14

62 معيد 4171330صفر%5017م عواد ضيدان محيل221721006086 69  0.00

91 معيد 7379800صفر6232مزيد مبارك علوي ريه221721006088 70  0.00

84 معيد 6025826954600مصطفى جبار جراد عمش221721006090 71  0.00

90 معيد 6033705463630مصطفى م جبار سلمان221721006091 72  0.00

74 معيد 503235340م58مهدي ماجد مسعد سلطان221721006093 73  0.00

84 معيد 5231417376590مهند رسول سلمان نزال221721006094 74  0.00

74 معيد 0صفرم58506350ناصر صالح صيوان تايه221721006095 75  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 :4
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2017/2016

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

92 معيد 5837855064500نايف كامل ثامر فاضل221721006096 76  0.00

93 معيد 800م79مم84وليد حجاب كسار دحام221721006098 77  0.00

66 ناجح 645051795673439ياسر رحيم مجيد صالح221721006100 78  62.71

المشاركون

78 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 55 23 % 29.49

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

71 

71 

 91.43

70 

64 

69  6769 67 67 0 

41 64 59 52 44 0 

 59.42 95.52 85.51 77.61 65.67 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


