
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

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

87 راسب 0غ8687غ91غأديان عدنان علوان صالح221842166003 1  0.00

99 ناجح 777684506160507امل احمد علي عطيه221842166006 2  72.43

97 راسب 530غغ77غ82اية عبد ا بدر جويد221842166007 3  0.00

90 راسب 590غ50887261أيمان مسلم بديوي هداد221842166008 4  0.00

85 ناجح 655360566262443الء عبد السيد حسن عباس221842166009 5  63.29

91 راسب 50560غ756462بان عادل حسين عبيد221842166010 6  0.00

82 راسب 54540غ6068غجنان حسين لفته دهم221842166011 7  0.00

90 ناجح 815778626553486حوراء جاسم جابر صبير221842166012 8  69.43

94 راسب 0صفر6361503950رجاء خلف تعبان جبير221842166014 9  0.00

87 راسب 580غ66غ7767زهراء حيدر خليل عيسى221842166016 10  0.00

83 راسب 620غ74غ8473زهراء قاسم جابر عبيد221842166018 11  0.00

93 راسب 580غغ846181زينب جليل سلمان هاشم221842166019 12  0.00

80 راسب 7050504126500زينب جواد غالب سعدون221842166020 13  0.00

78 راسب 0غغغغغ50زينب حسن عيال محيسن221842166021 14  0.00

92 ناجح 805886506155482زينب عبد الرحمن خلف حمود221842166023 15  68.86

90 راسب 50500غغ7967زينب عدنان كاظم محمد221842166024 16  0.00

88 راسب 0غغغ606156زينب علي عزيز حسن221842166025 17  0.00

83 راسب 65790غغ7385زينب قاسم نعيم كاظم221842166026 18  0.00

98 ناجح 889787919198650ساره حيدر عيدان ناصر221842166028 19  92.86

96 ناجح 928986758087605شفاء جمعه عيدان مشرف221842166029 20  86.43

87 ناجح 706664545064455شمس عادل وهاب احمد221842166030 21  65.00

99 راسب 100970صفر939899غدير محسن عبد الرضا اعوج221842166033 22  0.00

79 ناجح 687467517465478غفران كاطع عبد نعيمه221842166034 23  68.29

94 راسب 50520غغ73غغفران كامل حمدان سرحان221842166035 24  0.00

غ راسب 89900غغ9897فاطمه جاسم هلل موسى221842166036 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

اللغاتالفيزياءالكيمياءالحياءالنكليزيةالعربيةالسلمية المجموعالنتيجةالرياضيات اســــــــم الطـــــــــــــــــــــــالـب الرقم المتحاني

رقم الصفحة :2
ذي قار

ثانوية البتهال للبنات

التسلسل

2018/2017

المدرســــــــة :

166رمز المدرسة :

الثاني الدور

المعدل

الحيائي

92 ناجح 848477769185589فاطمه خالد عجيل مثنى221842166037 26  84.14

90 ناجح 766771567675511مريم حيدر عواد فيصل221842166038 27  73.00

86 راسب 0غغغغ6160نبأ حيدر نعيم فرج221842166039 28  0.00

غ راسب 0غغغغغغنرجس محمد حسن معلي221842166040 29  0.00

78 راسب 530غغغ6353نرجس منعم ضايف شلش221842166041 30  0.00

90 راسب 61660غ67غ78نور حازم جبار يونس221842166042 31  0.00

91 ناجح 757275655961498هبه شاكر سعد عبد ا221842166043 32  71.14
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مدير المركز

عمار اسماعيل خليل زكي


