
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

2018/2017

المدرســــــــة :

222رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

89 ناجح 607787907580558ابراهيم ذياب حنون رسن221821222001 1  79.71

80 معيد 63718069820ماحمد يونس عطشان فارس221821222003 2  0.00

86 معيد 50514159500واحدامير فاضل خضير غزاي221821222004 3  0.00

81 ناجح 505450506354402جعفر صادق صاحب سعدون221821222005 4  57.43

82 ناجح 505661706962450حسين خالد عبد الساده وداعه221821222006 5  64.29

73 معيد 0م5650505051حسين داخل عبد حواس221821222007 6  0.00

90 ناجح 635955757268482رضا محمد عبد الرضا داخل221821222008 7  68.86

86 ناجح 595068695862452سامر سلمان موسى بطي221821222009 8  64.57

71 معيد 2629416152350سجاد جبار عبد ا سهر221821222010 9  0.00

78 معيد 4250507463690سجاد سلمان موسى بطي221821222011 10  0.00

81 معيد 3750506564730عباس حمزة ذخر كشيش221821222012 11  0.00

80 معيد 3831555660620عبد الحميد حيدر احمد حنون221821222014 12  0.00

73 معيد 505062350م36علء مزعل عطيه عليوي221821222015 13  0.00

66 معيد 4156725671670علي خالد عبد العباس سروال221821222016 14  0.00

86 معيد 3740365055300علي شمخي عطية عليوي221821222017 15  0.00

68 ناجح 525050515063384علي لفته محسن حسن221821222018 16  54.86

71 معيد 3940505733500فراس عباس عبد ا عودة221821222019 17  0.00

91 ناجح 567575697875519فرقد عبد المير حرب طاهر221821222020 18  74.14

94 ناجح 505458787564473مؤمل سامي عبد الهادي عبود221821222021 19  67.57

89 ناجح 605368576984480محسن كاظم علي عذيب221821222022 20  68.57

84 معيد 3551546657590محمد خليل مدلول عاجل221821222023 21  0.00

92 ناجح 567164746163481محمد رحيم صاحب علل221821222024 22  68.71

64 معيد 9030350%19م%17مرتجى عبد الجبار مكطوف عبود221821222025 23  0.00

61 معيد 305035330م30مصطفى حسن نعيم فهد221821222026 24  0.00

86 معيد 0صفر5241585065موسى صباح احمد حاتم221821222027 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

ثانوية البحتري المختلطة

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

222رمز المدرسة :

الول الدور

المعدل

الدبي

86 ناجح 615064737263469هشام ازهر سالم عبد الحسين221821222029 26  67.00

94 معيد 0صفر5653505059ابرار عباس ريسان فزيع221822222001 27  0.00

96 ناجح 626990747891560ايات جاسم عكلة رحمة221822222002 28  80.00

88 ناجح 6674100638697574دعاء حميد عزيز عداي221822222003 29  82.00

94 ناجح 715561567787501دعاء سالم محمد زعل221822222004 30  71.57

93 ناجح 719786628185575رسل ابراهيم طعمه سلمان221822222005 31  82.14

69 معيد 5026342556500زينة جاسم عكلة رحمة221822222006 32  0.00

90 ناجح 596173717972505زينة محمد عبد الرضا كاطع221822222007 33  72.14

86 معيد 3150542963630سجى كاظم عبد الحسين عسكر221822222008 34  0.00

84 ناجح 505050506456404علياء لقمان جادر جاسم221822222009 35  57.71

86 ناجح 666166687790514يقين حاتم حيال حسين221822222010 36  73.43
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مدير المركز

عماد كاظم سلمان


