
الفـــــرع :

المديرية :

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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :1
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

94 ناجح 909168808772582ام البنين عبد الغفار كاظم صايل221842160001 1  83.14

77 راسب 500غغ50غ54بنين عبد ا هادي جبار221842160002 2  0.00

85 ناجح 737563626667491حنين صلح ميس محسن221842160004 3  70.14

غ راسب 0غغغغغغدعاء نعيم شايع روضان221842160006 4  0.00

78 راسب 5881363825630رحاب مزعل جخيور عيد221842160007 5  0.00

غش راسب 0غشغشغشغشغشغشزهراء رحيم مدب شمباره221842160008 6  0.00

82 راسب 50530غغ5350زهراء علي نحير بندر221842160009 7  0.00

97 راسب 8190663761650زهره محمود شاكر فنيخ221842160010 8  0.00

94 ناجح 738976525481519زينب حسين حزام حمود221842160011 9  74.14

98 ناجح 858979676175554سالمه قاسم علي شايع221842160012 10  79.14

89 ناجح 938998869588638شفاء مشلي مطير رطان221842160013 11  91.14

95 ناجح 798795928375606شهد هادي عبد غازي221842160014 12  86.57

97 ناجح 848875749377588عذاري صلح عجيل شرشاب221842160015 13  84.00

96 ناجح 678169786050501عذراء خالد محيي سالم221842160016 14  71.57

89 راسب 0غغ56غ5469فاطمه احسان شاكر فنيخ221842160018 15  0.00

97 راسب 0غ92899489غكوثر قاسم دنيف شرشاب221842160019 16  0.00

91 راسب 61530غغغ73منار لطيف عباس محسن221842160020 17  0.00

96 ناجح 919310098100100678ميعاد مبارك علوي ريه221842160022 18  96.86

97 ناجح 768155625570496نورس حمزه مطر سلمان221842160023 19  70.86

74 راسب 56520غغ5065هدى حسن هادي بكوري221842160024 20  0.00

المشاركون

20 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

10 10 % 50.00

 0.00

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

0 

0 

 100.00

1 

1 

1  108 3 6 0 

1 9 6 2 6 0 

 100.00 90.00 75.00 66.67 100.00 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

اعدادية البطحاء للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

160رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


