
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

2018/2017

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

83 ناجح 565089646950461حسين حيدر صبار جاسم221721006025 1  65.86

80 ناجح 605068535155417داود بدر داود دويج221721006033 2  59.57

83 ناجح 765176745450464طلل جبر راشد عواد221721006046 3  66.29

74 معيد 5028405072500ابراهيم غانم حسن عريبش221821006001 4  0.00

82 ناجح 745076858350500احمد سعد جلل صالح221821006002 5  71.43

81 ناجح 645362647765466احمد مرتضى علي قصاب221821006005 6  66.57

78 ناجح 545060506950411اركان حسين عبود ديوان221821006006 7  58.71

80 ناجح 595078687766478اكرم طالب عبد دعيم221821006007 8  68.29

91 ناجح 665064537870472امير جبار حمدان غصاب221821006008 9  67.43

79 معيد 79510صفر555074جمال خالد صكر جراد221821006010 10  0.00

86 معيد 8953740صفر6750حسن جبار حسن جبر221821006011 11  0.00

82 معيد 5050607681300حسن حسين هليل صليبي221821006012 12  0.00

81 ناجح 695064617374472حسن كريم حسان اخبن221821006014 13  67.43

75 معيد 0م5550628675حسين جواد كاظم لفته221821006015 14  0.00

م معيد 8255808887820حسين صاحب بلدي محمد221821006016 15  0.00

82 معيد 5338506972630حسين فؤاد شنان صبار221821006017 16  0.00

81 معيد 6632665086670حسين هيثم طالب صبار221821006018 17  0.00

71 معيد 60650صفر503050حمزة حسين علي جابر221821006019 18  0.00

63 معيد 0م7358م6053حيدر ابراهيم صالح فيصل221821006020 19  0.00

م معيد 7135696392690خالد وليد عطيوي عزارة221821006021 20  0.00

81 معيد 81710صفر71م65رسول جواد كاظم دخان221821006022 21  0.00

90 ناجح 635068607571477رضا قاسم فرحان بجاي221821006023 22  68.14

84 معيد 5628605079250سجاد خالد جبر عليخ221821006024 23  0.00

م معيد 500صفرم643956سجاد هاشم عبعوب عطيه221821006025 24  0.00

69 معيد 5050410%503116سعد جودة سوادي مظلوم221821006026 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

2018/2017

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

م معيد 0ممممممسيف ضيف ا رخيص محمد221821006027 26  0.00

83 ناجح 505056677657439صادق فلح حسن مسير221821006028 27  62.71

88 معيد 39655975710%16عبد الحسين محمود شاكر فنيخ221821006030 28  0.00

85 معيد 5040627262630عبد ا حسن كامل عناد221821006031 29  0.00

89 ناجح 715970788784538عبد ا عوده مزعل عليخ221821006032 30  76.86

74 معيد 5250407468500عذبي نايف سعد مرزوك221821006033 31  0.00

90 ناجح 625958828578514علي حسين درويش حسين221821006034 32  73.43

69 معيد 5062540صفر6038علي حسين كاظم جبار221821006035 33  0.00

82 معيد 6879550صفر5827علي حسين كاظم صاحب221821006036 34  0.00

76 ناجح 535074587053434علي سالم بدر رباط221821006037 35  62.00

83 معيد 7967660صفر7050علي مراد علوي ريه221821006038 36  0.00

84 معيد 0صفرصفر51615264فهد جليل فهد جايد221821006039 37  0.00

82 معيد 5055665078290فهد كامل عويد فشاخ221821006040 38  0.00

75 معيد 5037395153550فيصل جواد كاظم بجاي221821006041 39  0.00

87 معيد 69530صفرصفر6350كرار حيدر فالح خلف221821006043 40  0.00

88 ناجح 705082507369482كرار رسول حسين ياسر221821006044 41  68.86

87 ناجح 766485898585571كرار علي طارش ماضي221821006045 42  81.57

86 ناجح 555566707369474ماجد عباس ساجت ناطع221821006046 43  67.71

68 ناجح 565053587852415مجتبى راضي كاظم كاطع221821006047 44  59.29

87 معيد 7587730م7153مساعد خالد كمر درموك221821006050 45  0.00

78 ناجح 786584897583552مشاري صالح نجم عبد ا221821006051 46  78.86

84 معيد 0صفر6133527167مصطفى محمد كطان راشد221821006052 47  0.00

85 معيد 0صفر63صفر507756منتظر كامل عواد حمد221821006053 48  0.00

75 معيد 5050416351300هادي سعود خلف عطشان221821006055 49  0.00

83 معيد 6569610%653616هادي عجيل زغير عاجل221821006056 50  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 :3
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنين

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

006رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 666776858661530هاشم غافل نوري مهدي221821006057 51  75.71

82 معيد 72740صفرصفر6527وليد فرج علي عبد221821006059 52  0.00

89 معيد 6657398179500يوسف غنام هايف فرحان221821006061 53  0.00

المشاركون

53 

نسبة النجاحالراسبونالمعيدونالناجحون

0 33 20 % 37.74

 100.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

46 

46 

 97.96

49 

48 

48  4748 49 47 0 

32 34 42 47 39 0 

 66.67 72.34 87.50 95.92 82.98 0.00

مدير المركز

عماد كاظم سلمان


